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Všeumělu Karlu Pexidrovi, nejnovějšímu
laureátovi Ceny Bohumila Polana, jsme vzdali
hold už v lednovém čísle časopisu kritickým
pojednáním z pera Vojtěcha Němce, teprve
do tohoto Plže jsme však mohli zařadit taktéž
laudatio proslovené básníkem a badatelem
Vladimírem Křivánkem, předsedou Obce spi-
sovatelů – a sám Pexidr nám k tomu, Plžem
oslovován jsa, nabídl (neboť jest oním zmí-
něným všeumělem) své veršíky psané v řeči
německé. Máte je mít, máme je mít! Po něm-
čině však dáváme prostor opět naší truchlo-
zvučné či libozvučné mateřštině: jako vždy
předtím si i teď vychutnáme nové krásné
básně Josefa Hrubého – a Martin Šimek za
všechny mladší poety zabrousil z končin
západočeských zvláště ve znamení vytříbe-
nosti verše až do hájemství staré indické
poezie, aby poté stvořil líbezně českou sta-
rou indickou poezii.

A próza? Ačkoli určitou osou či osičkou ce-
lého ročníku Plže budou aforismy otiskované
v rubrice Malý slovník odcizených slov, jejich
autor Jan Jelínek píše nejenom své ironické
maximy, ale také povídky. Jednou se už v Plži
před časem takto představil, nyní uveřejňu-
jeme jeho druhou prózu, nejspíše k notné
radosti staroplzeneckých bonapartistů –

a nad povídkou Iva Fencla můžeme konstato-
vat, že mytická křimická Ivana je v tomto textu
jakoby bezbarvá, ani brunetka, ani blondýn-
ka: koneckonců tady kráčí především a ze-
jména o ideály jedné duše. Na šumavskou
Modravu bychom se měli vydávat za tamními
miliardáři jedině s fejetonem Aleny Zemančí-
kové v ruce – a rubriku S kopce pod Antidi-
vadlem jsme už v lednovém Plži předsunuli
blíž k části beletristické, kdeže jí to sluší
vskutku víc! Odtud je pouhý kousek k Mla-
dému Západu: nad expresivními básněmi Ka-
teřiny Sachrové prozraďme, že autorka také
píše prózu.

Milan Šedivý vydal novou básnickou sbírku
Výběh slov, o níž se ale pohříchu a ukrutně
málo píše či doposud psalo, leč rovněž tyto
nepřístojnosti můžeme alespoň zčásti napra-
vit v rubrice Postludia, v níž si tentokrát právě
Šedivého opus na přelaskavý paškál bere
mladý prozaik (i kritik) Vojtěch Němec. A náš
veskrze ctěný grafik Vhrsti snad v žádném pří-
padě nepřehlédne, co v únorovém čísle píše-
me o knize sepsané přímo jím - Vhrsti!

Vladimír Novotný

1Editorial

Moudrost je úkorná...

Josef Hrubý



2Cena Bohumila Polana

Vladimír Křivánek

Laudatio na Karla Pexidra
Svůj chvalozpěv na knihu Karla Pexidra

Přeludy začnu citátem ze závěru tohoto
pozoruhodného díla: „Takový je můj život
a takové je mé snění. Liším se od dru-
hých toliko o smysl svých slov. Život, kte-
rý oni žijí, prožívám znovu a po svém.
Jsem vinen důkladností: podoben mlyná-
ři rozemílám každé zrno na drobný prach.
Jsem vinen upřímností. Tak jako špatný
kramář rozkládám na trhu své nejskrytější
zboží. Jsem vinen bezohlednou láskou
k pravdě. Hledám a nenalézám. Nehle-
dám a objevuji. Jsem tulákem: nazdař-
bůh bloudím v podzemí své duše. Sleduji
stále týž cíl, a přece se nikdy neubírám
dvakrát touž cestou. Jsem celým svým
srdcem ponořen do světa, a přece nelze
mne v něm nalézt. Svět, který mne obklo-
puje, svět v kterém žiji, je tento svět.
A přece není moje království z tohoto
světa!“ 

Vše, co autor pokládá za své viny –
důkladnost, upřímnost, lásku k pravdě –
to jsou nezbytné vlastnosti každého poc-
tivého autora. A o tom, že jde o výjimeč-
né dílo, nás přesvědčuje Karel Pexidr
každou svou větou. Jde o soubor drob-
ných filozofických povídek, ale chce se
říci spíše o cyklus básní v próze, tak
mistrně jsou napsány. V pozadí autorovy
práce stály tři dobré sudičky – hudba,
poezie a filozofie. První z nich – hudba –
dala jeho textům tvarovou důkladnost,
rytmus a směřování k abstraktnímu řádu.
Karel Pexidr je významný hudební skla-
datel, takže má k hudbě vztah hluboký,
niterný a důvěrný. A ona se mu odměnila
i v jeho prozaické činnosti. Druhá sudič-
ka – poezie – dala jeho textům obrazové
bohatství a koncentrovanost; každá věta

je cizelovaná a dováděna bohatou meta-
forikou k podobenství o duchovním živo-
tě. A konečně třetí z těchto dobrých víl –
filozofie – přisoudila Karlu Pexidrovi lásku
k poznání života. 

Nemá smysl vyjmenovávat, že autor je
hudebník, básník, prozaik i filozof, vše se
v jeho knize hluboce snoubí, spojuje
v úchvatný kaleidoskop myšlenek, citů,
rytmů a imaginace. Tyto prozaické básně
se pohybují na pomezí mezi snem a sku-
tečností, mezi jen letmo naznačenými
konturami vnějšího světa a bohatým
a proměnlivým labyrintem lidské duše.
Společné je jím jedno velké téma – hle-
dání duchovního prostoru či duchovní
cesty pod slupkou světa jevového, nebo
chcete-li hledání smyslu života v přesahu
do transcendence. Z tohoto proměnlivé-
ho světa duše vystupuje několik kon-
stantních symbolů – kniha a slovo, člo-
věk a jeho život, cesta poznání a pravdy.
Je vcelku jedno, do jakého vnějšího rám-
ce své úvahy nad těmito symbolizovanými
konstantami autor staví. 

Pexidrovy básně v próze se sice sytí
tímto světem, ale svým smyslem pronika-
jí k podstatám lidské duše, nehmotné,
svobodné a věčné. Jeho tázání jsou též
o hledání Boha. Autor na toto téma říká:
„Dokud žil Bůh, nebylo pochyb. Byla jen
jedna pravda: věčná, nepodmíněná a stá-
lá. Kdo způsobil, že tato pravda byla vy-
vrácena a překonána? Víra! Víra, jež pře-
stala být životní nutností národů, víra, kte-
rá se stala soukromou záležitostí jedno-
tlivých lidí. Víra, která je téměř bezcen-
ným torzem v té podobě, jak ji dnes zná-
me, víra, jež nespojuje, ale odděluje.
Dnes není víry, jsou jen věřící. Každý po
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Karel Pexidr

Jak jsem se nestal německým
básníkem

svém a každý jinak nalézáme svého
osobního Boha /…/ Společnost dvacá-
tého a jednadvacátého věku čítá několik
miliard lidí. V této společnosti není však
místa ani pro jediného Boha.“ 

Přesto autor touží po zázraku a nachází
jej v jedinečnosti i prchavosti bytí, v rytmu
života, v kosmologii opřené o lidské srd-

ce. V tom je podle mého soudu velký
humanistický přínos knihy. Chtěl bych
popřát autorovi, kterého osobně poklá-
dám za velkého básníka české prózy,
ještě řadu podobných literárních skvostů
– a děkuji mu, že se tak úspěšně provinil
třemi výše zmíněnými vlastnostmi – dů-
kladností, upřímností a láskou. Gratuluji.

Vážená redakce,
před časem jsem napsal dvě útlé bás-

ničky v řeči našich odvěkých jihozápad-
ních sousedů. Německá poezie se jimi
necítila obohacena ani poctěna a také
několik mých přátel, jimž jsem tyto výtvo-
ry podstrčil k přečtení, přešlo je šetrným
mlčením.

Nezbývá mi proto, než obrátit se na slun-
né stránky Plže. Prosím, aby bylo zároveň
otištěno i toto mé iritující vysvětlení. Namís-
to překladu a omluvy čtenářům.

Zweimal

Auf meinem Rücken
tanzen zwei Mücken
einen unartigen Tanz
ohne Eleganz.

Auf meinem Kopf
sitzt ein alter Topf.
Ich bin darüber ganz paff und
TROPF.

Unser Bund

Unser Bund
ist bunt.
Unser Vorsitzender ist ein Vagabund.
Er hat keinen Mund.

Unser Kassier
mit dem unglaublichen Kopf vom Hund
sieht beinahe aus wie Telramund.

Unser Dritter
ist nur einmal im Jahr ganz gesund
(was zur ABSENTIA guter Grund).

Und
(man darf nicht vergessen,
denn man will was essen)
unser Tisch,
an dem wir
alle vier,
an dem wir da unentbehrlich sitzen
zusammen mit unseren Idiotenwitzen,
der ist wieder viereckig, noch rund.
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Josef Hrubý

Už nikdy to nezopakuješ

Goya

padá
na sopky obličejem

Napiš mu dopis
Ty žena
bez dívky v sobě už

Věz už nikdy to nezopakuješ
ani ráno
neboť ulice Koterovská
je teď ulice Ebenová
On by se uzlobil
Uhněval
Udusil by se
kdyby vposledku
neupad na stůl
a tam by neležel dopis

Neumím

kedlubny a hrášek
neumím přijít
neumím rozkazovat
Co budu dělat
až přijde pan Namaluj
a pan Uhni

Kdybych uměl
alespoň naříkat:
rozinku mi dej
a nalij kafonko
Nehosti mne
a neházej
kostky dlažební

Náhle

potkal jezerní borůvky
a tebe u Volyňky

Udeřilo Es dur kamenem
mátlivě a hrubě
na štěrk vteřin
jako v Ohňové zemi

– Copak jsem hořlavá?

Neptal Netroufal si
Pak přišla bouřka
A skřek kamení i z boku

Nikdo netušil
skok času až sem
Oněměl i oblázek
v trávě

Slova

Prohybadla
Ustřihovadla
Kolovadla
Dlahovadla
Sbližovadla
Dráždidla
Smýčidla
Křesadla
Holdovadla
Paskřidla
Omývadla
Zazrcadla
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Příště

Příště
budeme mít děti
Jasněnku a Stmívače
Budou se radovat
s tvými sponami
a pastelkami

Budou nosit hořící keř
a čerstvé ředkvičky
Lampy rozsvěcet
aby bylo vidět
veselost naši
a popěvky
zde v jižním pohraničí
na samém okraji Boubína
kde roste kapradí
a prales poléhá
Přispěchají za námi psi
a ovečky naše

* * *

Vytřela hadrem
metafyzické žvásty
plivance z polemik
prach po lyrice

Pak si dala ruce
do dlaní po mamince
a řekla
tady je sklenice s mlékem
a talíř s renetami

Moudrost je úkorná
a ranní rozbřesk
se dostaví jednoduše

* * *

Na zeď z vlasů
se vrháš
do propasti do Macochy
plné tmy uhlí
na pilu kde řežou eben
na skřípění

Dobře Utrápíš se
Vdáš se za jezero
Utrápí se sosny
ovce v Žihli
i harfy vrby smuteční

Jsou přece tajemství
která jsou nevýslovná
nebo zbytečná

* * *

Není se co divit
prošla jste dvěma stíny
a mlžným mramorem
Byl tak měkký že
sochař z něj vymodeloval
dvě louže
šeptaných modliteb
za zemřelé při katastrofě
na Slunečním jezeře

To bylo v pátek
Od toho dne chodíte
mezi slovy mezi řádky
a větami
které vyslovují ryby
anebo kdo
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Martin Šimek

Indické motivy

Očištění touhy

Vzplál žízní Ágni, stokrát věnčený,
po chladném doušku smrti na zemi
Touží se vydat
cestou vykoupení

Sestoupil Ágni, stokrát věnčený,
ze svého vozu. Nyní při zemi
prach touží vířit
jako bezejmenní

Ve stínu Ágni, stokrát věnčený,
staletých stromů svlékl řemení
Touží už tělu
dopřát očištění

Tu vyšlo slunce, zavolala sláva
věnčený Ágni z lesní lázně vstává
Jen touha do vln
žár svůj navždy vlila

Léčivým zřídlům její proudí síla

Gurkhova kořist

„Kdy kvete štěstí, moudrá Brahmíni?“
zeptal se Gurkha, vítěz nad přeludy
„Po dešti slz co kvítek ašóku
ohnivě rudý.“

„Kam létá štěstí, krásná Brahmíni?“
dál ptá se Gurkha, vítěz nad přeludy
„Zříš peruť jasnou co květ ašóku
ohnivě rudý.“

„Kde je mé štěstí, milá Brahmíni?“
dí blázen Gurkha, vítěz nad přeludy
Ta mlčky chví se co květ ašóku
ohnivě rudý

„V korunách stromů peruť skrývá se!“
luk zkouší Gurkha, vítěz nad přeludy
„Netrhej kvítek,“ šeptá Brahmíni
„ohnivě rudý.“

S kořistí v rukou smyslů zbavený
vykřikl Gurkha, vítěz nad přeludy
Jak zvadlý kvítek leží Brahmíni
krvavě rudý

Nejprve byl možná Thákur a pak letmé
okouzlení jednou či dvěma sbírkami staré
indické poezie. Nepronikl jsem asi pod
povrch věcí a ani jsem se o to příliš ne-
snažil, unesla mě spíše barevnost a vůně
světa, který ty verše vykreslily, a temný
žánr, co se skrýval ještě kdesi za tím
vším. Pod takovým dojmem vznikla série

pěti kreseb – náhodných výseků snové-
ho „indického“ světa. Později se ke kaž-
dé z nich přihlásil příběh, který má s le-
gendami Indie společného asi tolik, co
ozvěna s tím, kdo ji vyvolal.

Ozvěna i pocta původnímu okouzlení.

(M. Š.)
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Chřtán

Raněný princ pad u mých kořenů
smrt blízkou maje ve tvář vpálenu
svůj zlatý anktus do nich zaťal prudce.
Pojď blíž a pohleď,
dcerko dřevorubce

Opičí hnízdo výše při kmeni
ukrývá v sobě vzácné řemení
a prsten z hnátu ubitého kupce.
Vyšplhej výše,
dcerko dřevorubce

Prchaje zloděj – pohleď do dutiny –
upustil rubín z hrdla konkubíny
prvního z rádžů. Vztáhni ruku již!
Obětí skromnou skvosty vykoupíš.

„Ulevím kůře, drsné při okraji,
od šperků, co ji léta prorůstají.
Přinesu oběť, jakou určíš sám.“

Už jsem si určil, dcerko,
už ji mám!

Smích

Opičí guru bydlí za lesem
Raňdžano moc-li, moc-li chceš se ptát?
(a matka řekla: „Neumaž si šat!“)

Opičí guru v síti přebývá
Raňdžano moc-li, moc-li chceš se ptát?
(a matka řekla: „Nepotrhej šat!“)

Opičí guru žije v bažinách
Raňdžano moc-li, moc-li chceš se ptát?
(a matka řekla: „Nezmáčej si šat!“)

Ze svého trůnu guru vyhlíží
Raňdžano ještě, ještě chceš se ptát?
(proč jen se začal tolik, tolik smát?)

Sanjásí

Dopsal jsi příběh
lepší nežli jiné?
Skrýváš se v stínu
mladý sanjásine

Uzavřels viny
horší nežli jiné?
Sestoupils ke dnu
mladý sanjásine

Zříš cesty Boží
lépe nežli jiné?
Kterou ses vydal
mladý sanjásine?

Jarními dešti
zkypřila se hlína
Svaž míru setby
v roucho sanjásina
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Jan Jelínek

Volba
Poly to místo miloval. Malou podkovovi-

tou pláž sevřenou ze dvou stran ostrými
útesy a shora chráněnou dlouhým pře-
visem. Patřila jen jemu a moři. Jediný pří-
stup, který po mnoha nebezpečných
pokusech objevil, pečlivě tajil. I matce.
Zákazů lézt po útesech si nevšímal, na
volání matky se objevil vždy až po pečlivé
úvaze a jen tehdy, když v jejím hlase bez-
pečně rozeznal vztek. Tady si léčil bolesti
a rány, tady nabíral síly do nelítostných
klukovských šarvátek. 

Rád plaval daleko od břehu, rval se
s vlnami a větrem, a pak zadýchán uléhal
do rozpáleného písku a snil. O tom, jak
se jeho tak vysmívané malé ruce a paže
stávají pažemi siláka, jak jeho tak palčivě
směšné, málem trpasličí tělo získává
správné proporce, jak se v novém těle
uplatňuje jen jemu vrozená energie,
obratnost a chytrost, a on hravě přemůže
a ztrestá nenáviděné posměváčky a na-
vždy tak umlčí jejich kruté žerty. Vášnivě
toužil po té zázračné proměně a vroucně
se pro ni modlil. 

A pokaždé, když se vytoužený sen zdál
vyplňovat, probudil se s vítězným výkři-
kem do nenáviděné skutečnosti. Miloval
ty sny, i přes ta krutá probuzení.

Toho osudného a nadobyčej nádher-
ného dne, kdy se až do vyčerpání potá-
pěl a hledal v průzračné vodě lastury,
padl nakonec nahý do písku vedle svých
úlovků. S krví dunivě pulzující v žilách za-
vřel oči. Trvalo dlouho, než zmizely čer-
vené a černé kruhy hnané rozbouřeným
tepem proti zavřeným víčkům. 

Ostré paprsky slunce a chladivé poryvy
větru příjemně soupeřily na mokré kůži
zad, tělo však bez vůle, bez síly, myšlen-

ky jako vínem zmalátnělé. Měl rád tu
křehkou hranici mezi spánkem a bděním,
tu slastnou znehybňující únavu a všepro-
stupující klid. S přivřenýma očima se po-
malu propadal do snu. 

Nárazy vln a šumění větru umlkaly kdesi
v dálce, okolní svět pozvolna ztrácel barev-
nost stejně jako lastury, osychající v slunci
a větru, když tu se v hromádce lastur cosi
pohnulo! Vyhlédlo to z malé jehlancovité
lastury na okamžik ven a hned se zase
skrylo. Střelhbitě, jako hadí jazýček.

„Žádný rak poustevník, mýlíš se,“ od-
povědělo to na chlapcovu nevyřčenou
otázku. 

„A co tedy?“ pomyslel si chlapec. 
„To zatím nechme stranou. Mluvme

o tobě, bez tebe nejsem nic, jen pouhá
možnost, nevzklíčené semeno, zahradník
bez zahrady. Nejsem jako tvé směšné
trpasličí tělo, jež sis nevybral, a které ne-
seš a poneseš jako trpký úděl do konce
svých dnů. Tvé tělo, bystrý rozum, původ,
barva kůže, to, čím jseš, je tvá sudba.
Čím budeš, je volba. Zatím jsi jen výsled-
kem střetu sudby a volby tvých rodičů, 
a i oni bývali jen výsledkem takového stře-
tu. Určenost osudem je hloupá báchorka.
Osud je až závěrečný konečný součet,
a ten za nás udělají druzí. I já, tvá ztěles-
něná volba, vplynu jednoho dne v urče-
nost, ale to, kdy, kde a za jakých okol-
ností uzavřeš náš společný účet, bude zá-
ležet jen na tobě. Mnou zvolíš úspěch,
naplnění každého tvého záměru, zdolání
každé překážky – ale vždy jen jednou.
Podruhé nevstoupíš do stejné řeky.“

„A když si tě zvolím, přemohu zítra při
slavnosti všechny posměváčky, dokážu je
ztrestat?“ zeptal se s nadějí v hlase Poly.
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To, co bylo v lastuře, se rozesmálo: „To
ti neslibuji, tvou sudbu změnit nemohu,
ale pokud jsi takový, jaký se domnívám,
budou jednoho dne všichni tví dnešní
i zítřejší soupeři, přátelé i protivníci mno-
hem nepatrnější, než jsi dnes ty. Nepřá-
telé budou před tebou ležet v prachu a lí-
bat ti nohy; a zemřou, budeš-li chtít. Pře-
mnozí tě budou milovat, a udělají pro te-
be možné i nemožné – a budeš-li si to
přát, pak pro tebe i zemřou.“

„A zavrhnu-li tě?“
„Pak se tvá sudba stane tvou volbou.

Nevím, co budeš, čeho dosáhneš, vím
jen, že se nenapiješ z mé číše, neokusíš
toho nejlepšího vína…“

„Už vím, co jsi. Ty jsi ďábel!“
„Ohóóó, jak hrdé jméno, a jak mylné!

Já jsem jen to, čemu se velice nepřesně
říká touha, ctižádost, pokušení… Jsem
sázka do hry, výhra i prohra zároveň, a ve
výši, jakou si kdo troufne riskovat. Jsem
v každém člověku, patřím k němu, ne-
sídlím v pekle ani na nebesích.“

„Chceš tím říci, že mě možná čeká vý-
hra, ale že stejně jednoho dne prohra-
ju?“

„Pochopitelně, jednoho dne přece ze-
mřeš, no ne? Se mnou ovšem budeš mo-
ci volit způsob a možná i tu pravou chvíli.
Zavrhnout mě můžeš také kdykoli, ale opět
jen jednou. Tvá sudba se pak už neod-
volatelně stane tvou volbou, ale ty už ne-
budeš takový, jaký jsi dnes, a pak poznáš,
jak strašlivá může být výše prohry…“

„Poly, kde jsi, Poly?“ ozval se odkudsi
zpoza převisu ostrý hlas matky. Chlapec
sebou trhl, rychle sáhl po lastuře a sevřel
ji v dlani. Převalil se na záda a s pevně
semknutými rty se zadíval do nekonečné
modři oblohy.

„No tak Poly! Okamžitě se ozvi!“ Pro-
nikavý hlas na chvilku umlkl, zřejmě po-
zorně poslouchala, zda mezi šuměním
vln zaslechne slabý chlapcův hlas.
A znovu protivný řezavý jekot: „Nerozčiluj
mě a koukej se ozvat, nebo uvidíš!“ Opět
krátká pauza, a pak autoritativně, s defi-
nitivní platností: „Napoleone Buonapar-
te, jestli se okamžitě neozveš, budeš bez
oběda. To je moje poslední slovo!“

Poly se pomalu zdvihl, natáhl si kalho-
ty, do kapsy opatrně vložil lasturu a začal
stoupat vzhůru…

Ivo Fencl

Ideály jedné duše
Dost obyčejný chlap, i teď, když spí

a oddychuje, zdá se být banální.
Vždycky o sobě pochyboval, jsem však

jeho duší já, kdo vyprávím, a tak vím, že
jenom následkem trémy prošvihl spoustu
šancí. Taky u žen.

Aspoň některé ho měly rády.
Ta první, ještě mu nebylo patnáct. Ven-

dula. Vstoupil v září poprvé do budovy
gymnázia a ocitl se v přední lavici, takže
se na ni při vyučování skoro nemohl dí-

vat. Především si ale na Vendulu ani ne-
troufl. Ubylo mne.

A pak už Zuzana. Můj pán se mýlil
v tom, že mu poslala pohled zasněže-
ných hor. Poslal mu ho někdo jiný, on se
ale zamiloval do Zuzany – a „nekoneč-
ně“, v sedmnácti. Pohlednici ve skuteč-
nosti odeslala úplně jiná dívka ze soused-
ní třídy, o kterou ani nezavadil. Byla to
také Zuzana, můj pán však odepsal jiné
Zuzaně, a ta ho jemně odmítla.
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„Mohli být kamarády,“ jak Zuzana
navrhovala, jenže… Jak? Nešlo to v jeho
věku a že se z ní úplně rozpouštěl. Psala
mu na vojnu, to byla dobrá, ale nic víc,
ještě léta a léta myslel na Zuzanu a na
verše, které od něj obdržela poštou,
a mne celý čas trochu ubývalo, protože
něha odnikud nepřicházela.

Pak už bylo mému pánovi pětadvacet,
měl jako kamarády Honzu a Janu a když
Janu spatřil poprvé (s kamarádem pra-
coval), už byla zachumlána v Honzově
objetí. Vymanila se, hned se na mého
pána smála, disponovala nekonečně
dlouhými vlasy. Ti dva s mým pánem
chvíli kamarádili, ne moc – a někdy mě
proto opět ubývalo, ale jindy, když přišli
na návštěvu a zapálil se oheň, rostla
jsem. Já, duše. Kdepak, s Janou a Ja-
nem mne nakonec ani neubylo, ani ne-
přibylo. Ti dva si mě svorně rozdělili.

Málem bych ovšem zapomněla na Mil-
ču, ta trvala jen pár týdnů, ale co! Hořeli
jsme. Nechala se mým pánem dopro-
vázet k autobusu i leckams vzít, pak
ovšem odjela navždy a pracovala v jiném
městě a pán dlel se mnou, duší zase
u Jany. Ne, Milča mnou nehnula. Ani
slečna Nová. Ani Andrea. A přece šlo
o lásky, ne jenom o „nějaké“ erotické
objekty.

Zato pak herečka Věra.
Najednou se můj pán poprvé zamiloval

i opětovaně, vyloženě opětovaně, a vše
bylo jinak. Náhle. Slavil už třicetiny a já
se plnila novou láskou a poprvé slyšela
„mám tě ráda“. Zase psal básničky, nic
moc, a četli je na lůžku. Můj pán ji skoro
zbožňoval, chodili spolu a zároveň si
i psali, i když nakonec… Nakonec jenom
půl roku.

Jenom? Pro nás dva… léta! Ale pán se
nějak neměl ke slibům. Ke stěhování.
K vážnosti. Snad i proto, že Věra byla

teprve první. A ona chtěla dítě, pocho-
pitelně, ale my dva… Já a můj pán… Na
dítě nebyli zralí, a tak jsme Věře nakonec
ublížili.

Vzpamatovala se rychle, zatímco můj
pán se trápil rok – a to mě tenkrát hodně
ubylo.

A pak už Ivana.
Tu znal z dřívějška. Mluvívali spolu

o herečce Věře, i když spíš žertem,
a pak si můj pán pojednou Ivaně stě-
žoval, že již Věru nemá.

„To víš, tyhle herečky,“ říkávala Ivana.
Byla pošťačkou, uhranula nás totálně
a jednou nás i pozvala na kávu. Snad ani
neměla zvát… Vždyť… Byla vdaná. Měla
dva synky. Ne, nic si nejspíš nechtěla
začínat, jenže můj pán se zbláznil a moc,
jako ještě nikdy, ne, to ještě nezažil.
Zbláznil se do Ivany jako do žádné před
ní, svět už to viděl x-krát, ale on tomu
nevěřil. Psal Ivaně dopisy. Tisíc. Ještě
sto! A psal jí i romány. Pošetile Ivanu glo-
rifikoval, ba i její rodinu.

„Nikoho to nezajímá,“ vysvětlila mu jed-
nou, a když s ní opět chtěl mluvit, odešla.

„Povídej si tady sám.“ Takže až za tato
léta mě ubylo nejvíc.

Nevratně. Nejlepší léta života mužů,
můj pán se ale chvěl, plný vášně. On je
takhle promarní! Ale Ivana je promarnila
možná také.

Můj pán hlavně nad písmeny. Ve
snech. Psal, četl, ale věřil, že to s Ivanou
nakonec nějak dokáže a překoná
a zvrátí, ale mýlil se, bylo to horší a horší.
Až přišel i o práci, ve které až dosud
poletoval mezi Ivanou, jejím manželem
a mnou.

Byla jsem i duší pošty, už nejsem,
a myslete si, co chcete, ale v těch dvou
přišel pán o ideální přátele, v ní možná
o dokonalou milenku, to už nevím jistě.
Ale on to ví.
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Když se Ivana a Ivan po letech rozvedli,
zase jel za ní, zase marně, zase zlá, už
zase s někým, měl to čekat, ňouma,
a přece jsme Ivanu tenkrát aspoň chvíli
znovu viděli.

Naposled. Krásné. I jen vteřiny. Na
chvíli jsem povyrostla.

A mezitím? Našla se Lída.
Můj pán měl plnou hlavu Ivany, ale byl

nadále vcelku mladý a tělo s ním točilo,
takže jsme najednou čekali i miminko –
s divadelnicí Lídou.

„Ona ale není osudová!“ mlel. Nikdy ji
přesto neopustil, naši novou paní, až se
osudovou také stala. Ona v dobrém.
A bývali šťastni. I kdyby někdy snil o Iva-
ně, Lídě by to nepověděl. Lída nakonec
zemřela.

Od mládí byla nemocná.
Tou dobou pán znovu potkal Zuzanu.

Sraz spolužáků. Užasl, jak byla Zuzana
stále stejná a že se pro něj nic nezměni-
lo. Ani v jejím obličeji. Ta pravá. Uvědomil
si to pozdě. A jak tenkrát svým nekoneč-
ným ostychem tolik pokazil.

A tím, že nebojoval. Tak ji po letech
oslovil, ale… Pozdě. „Neotravuj,“ kon-
statovala do telefonu a půl roku nás opět
ubývalo.

Hm. Ale co pánova nová spolupracov-
nice Eva?

Tak ta nás vzpružila. Pánovi se na ní
třeba líbil cop, i další věci, ale už to taková
láska nebyla. Přesto běhal za Evou jako

malý kluk a co pro ni vše napsal, to bylo
už pro něj typické. Byla vdaná, nakonec
šla dělat jinam, ne kvůli němu, naštěstí.

Ani se za ní nejel podívat. Nevěděl
kam, nezjistil si to, neměl už energii. Je
to jedno, napadlo ho poprvé, ale mýlil
se, protože já v jeho podvědomí na Evu
myslím stále.

Málo mne po jejím odchodu zbývalo,
bývali jsme však hodně s pánovým ma-
lým synem, a tak jsem se naplnila úplně
nově a něčím jiným.

Pak můj pán uviděl Juditu. Ta mu ro-
zuměla, anebo jen chvíli. Skoro jako Lí-
da. Již jsem zůstávala zvyklá, že mě spí-
še ubývá, a teď se to změnilo. Jen díky
existenci Judity byl můj pán opět rád na
světě, občas různě spolupracovali a psa-
li si. Odehrávalo se to ovšem ve slovech.
A s „Judi“ byl můj pán takhle šťastně ne-
šťastný spoustu let, a sice se mnohokrát
stalo, že s ním dlouho nemluvila (a to na
sobě shledával samé chyby), ale vždy se
nakonec vyjasnilo a našli k sobě zkrátka
cestu. Ano, byla i zlá, ale někdy hodná.
Tolik roků.

Taky musela umřít, ale pán ví, že ji stej-
ně ještě potká. Má… ten názor.

Jenže úplně jistý si není. Bojí se?
Snad.

Že tam Judita nebude. Ano. Toho. Tak
umření odkládá a vydržíme snad do
stovky. Vydržte taky. Do stovky, až tak
moc mě naše paní Judita dofoukla.
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a

atrofie (1987- 2000)
Slyšet nás jen usedavě
fňukat u dna koryta
po sviních že zbylo málo
že nenacpem se dosyta

autocenzura (1987)
Potrat nepočatého dítěte
Chápete?

autocenzura (2000)
Není důvod k ejchuchů -
při devótních ejakulacích
eunuchů

autoritotalitarismus (1987)
Musí mít pravdu
protože
pravdu mít musí

klaus(tr)ofóbie (2000)
Musí mít pravdu
protože
pravdu mít musí

autorský rukopis
Čtyři nohy, jen dva rohy
věru zvláštní stůl
Nedivme se, navrhl ho
geniální vůl

avantgarda
Prodala i pokusy
trhat kousky
na kusy

avantgarda (postmoderní)
Dekonstrukce pokusu
drobit housku
na husu

avantgardní malíř
Čím čárá, čím?
Sprosťák. Vším

postmoderní malíř
Čím čárá? Čím?
Penisem.
A mým!

b

bižuterie
V přepychové kanceláři
ideám se lépe daří

bonhomme
Tenhle dobrák ochotně
strčí vám za vás
ruku do ohně

bonifikace (1987)
Jeho umění živořilo
a zároveň
si skvěle žilo

byrokracie
Myšlence v rozletu
hlavu i křídla utrhne
třeba i za letu

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (2)
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c

cenzura
Podle zakalených očí
kalí pravdě oči

conditio sine qua non
Nedráždit a nezraňovat
kritická je podmínka
Šimrat místa necitlivá
smí se pouze zlehýnka

cui bono
Najde se i války klad?
Končí mírem -
například

cum grano salis
Na které je straně mříží
ten, jejž ta otázka tíží

cyklicky
Doba zase holí mává
a psů už se nedostává

č

častuška
Jaká práce
takové koláče
jednomu do smíchu
druhému do pláče
Práce „v práci“
hořká je
(slzí smíchy chytráci)
na vstupenky do ráje
zaděláme po práci

čihař
Lítáš jako ztřeštěnec!
Voliéra přec
už vlastně není klec...

d

defekt
Nápad, obsah, formu
by to chtělo
povzdechla si tiše
při pohledu na své tělo
poloprázdná duše

degenerace
Kde se hodnotí nátisk
jde o hlásnou troubu
ne o tisk

O všem možném

Alena Zemančíková

Milionář na Modravě
O prázdninách navštěvujeme hrady

a zámky, ale skutečný život na zámku si
stěží umíme představit. K čemu vlastně
šlechta užívala tolik venkovských sídel, co

tam dělali, jak žili, bavili se? Pracovali tam?
Stýkali se nějak s místním obyvatelstvem?
Bereme jako samozřejmost, že společ-
nost byla sociálně rozdělená, na zámku žili
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jiní lidé než v podzámčí a jedněm do dru-
hých příliš nebylo. K zámku koneckonců
patřilo také panství, lidé na něm pracující
věděli, pro koho pracují a kdo je platí,
a panstvo, bylo-li nakloněné starat se
o rozvoj obyvatel svého údělu, přispělo na
kostel i na školu. 

V Modravě na Šumavě vzniká stavení,
které má rozměry zámku. Na místě bý-
valé roty pohraniční stráže si ho staví
podnikatel Zdeněk Bakala, kterému by-
chom před sto lety říkali uhlobaron, pro-
tože je vlastníkem Ostravsko-karvinského
revíru. Betonovou rotu nákladně zboural
a stavbu nového domu zadal progresivní
architektonické kanceláři, která vyprojek-
tovala dům skoro neviditelný, zapuštěný
do země, krytý zelenou střechou, v prů-
čelí vzepřený sloupovím křivolakých kme-
nů. Demokratický milionář vyvěsil po Mo-
dravě informační tabule. V tom je totiž
proti časům zámků rozdíl: všichni jsme si
rovni. Pochopitelně jsme se šli na dům
podívat, já a dva moji vnuci.

Jednoho podvečera jsme ho obešli ko-
lem plotu (jeho pozemek odpovídá po-
zemku někdejších hraničářských kasá-
ren, člověk si ještě představí velitelský
plac i klece se psy, na zelené střeše by
mohl přistávat vrtulník) a vepředu u brány
nám jeden ze stavbařů vlídně řekl, ať se
jdeme podívat dovnitř, jestli nás to zajímá,
a neplížíme se kolem plotu. Poděkovali
jsme za pozvání, pro tu chvíli je odmítli
a šli domů, byl už večer. Před koncem
pobytu jsme se tam ale vypravili znovu,
rozhodnuti pozvání využít. U vchodu už
byla instalována posunovací vrata z oceli,
elektronicky ovládaná, přes něž není
vidět, dala se ale ještě obejít. Sotva jsme

vstoupili, začal na nás od domu křičet
muž, který dohlížel na stavbu, že to je
soukromý pozemek střežený kamerou
a pan investor že si nepřeje, aby tam lidi
chodili. No vždyť jsme si to mysleli! Šli
jsme dolů do vsi, já a dvě děti, a cestička
byla posetá papíry, kterými si lidi utírají
zadek. Měla jsem ošklivý pocit, že chodit
kolem plotu milionářů pokakanou cestič-
kou je mým proletářským údělem. A pak
mě ještě napadlo, že oproti časům feu-
dalismu majitel tohoto moderního zámku
– protože dům má takové rozměry – ne-
má žádné povinnosti k okolnímu kraji,
není to jeho panství, lidé, kteří pro něj
pracují, jsou najati odkudkoliv. Milionář
sice zboural ohavnou péesáckou rotu,
ale postavil místo ní něco lepšího? Zase
plot, zase hlídači, zase elektrické signály.
Vlastně ani nevím, na co mu takový dům
je, daleko na Šumavě, v nepřístupném
kraji. Bude tam pořádat výjezdní zasedá-
ní kapitánů průmyslu či tajné schůzky
s ministry a lobbisty? Když píše na tabuli
před obecním úřadem, že to je rodinný
dům, což by před sto lety o zámku nikdo
neřekl? 

Je to zvláštní – sídla si samozřejmě mi-
lionáři stavět můžou, když na to mají, ale
ve společnosti, která o sobě říká, že je
demokratická, a kde bychom si měli být
rovni, se vyjímají divně, povýšeně a ne-
přátelsky. Milionář se podle internetové
informace hodlá na Modravě přihlásit
k trvalému bydlišti, což má obci přinést
vyšší příjmy z jeho daní. Kéž se tak stane
– jinak totiž by tohle podivné sídlo zůsta-
lo jenom dokladem v současnosti stále
se zvětšujících sociálních rozdílů a ne-
ohraničeného vlivu peněz. 
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Luboš Vinš

Směr Normandie
Ach, vysněná bílá pobřeží Normandie!

Bylo mi souzeno dostopovat se tam až se
svojí budoucí ženou. Předchozí pokusy
skončily v Darmstadtu a na jihu Francie.
Stopujeme celý den, začíná pršet, a tak se
uchylujeme pod most. Po chvíli přichází
malý chlapec, podle řeči odněkud z Bal-
kánu. Škemrá o peníze, sirky, a mně do-
chází, že nás přišel omrknout. Se zábles-
kem sympatie a záhadným výrazem ve tvá-
ři mi sděluje: Jděte jinam, sem v noci při-
jdou krysy! Cože, krysy? Nadzvedlo moji
společnici. Balíme, tady již nebudu ani mi-
nutu! Chlapec se usmívá a odchází. Ale
kam máme jít my? 

Mezitím se řádně rozpršelo, navíc se za-
číná stmívat. Naštěstí o kus dál, pod most-
ními oblouky, stojí návěs kamionu. Co se
dá dělat, budeme muset nahoru. Ale můj
ty smutku, tuhle noc asi nebudeme mít na
růžích ustláno, náklad tvoří ocelové ple-
chy. Když kolem desáté konečně upadá-
me do otlačeného spánku, začínají se do-
le dít podivné věci. Jako by tam ve světle
reflektorů aut někoho hledali. Neodvažuje-
me se ani vykouknout. Á, krysy již dorazi-
ly, napadá mne. Podivné reje končí až nad
ránem. To zase začínají psi z okolních za-
hrad. 

Se svítáním konečně nastává ticho.
Však co to, do snu náhle vstupuje nepa-
třičné zhoupnutí, cosi cvakne, zvuk moto-
ru. Jasně, kamion, vyletím ze spacáku
kosmickou rychlostí. Ani nevím, jak jsem
přelezl na kabinu, ani nevím, jak jsem svo-
jí chabou francouzštinou řidiči všechno vy-
světlil. Kam že to chcete, směje se. Na
Paříž nejedu. V rychlosti se loučíme s tím-
hle podivným stopem, do celty rolujeme
náš bivak a seskakujeme dolů. /.../ 

Další den na stopu se nevede o nic lé-
pe. Auta se znuděnými řidiči nás opovržli-
vě míjejí. Netušíme proč. To se dozvídá-
me, až když zastavuje mladík s dodávkou.
Cože, vy jste Češi? Diví se. No, ano, už
tady stopujeme druhý den, stěžujeme si.
Já nejedu daleko, ale snad bych vám mohl
poradit, usmívá se. Víte, Němci si myslí, že
jste Francouzi, a Francouzi si myslí, že jste
Němci. Ač se státníci těchto dvou zemí
objímají, lidé se moc rádi nemají. To víte,
historie. Nemáte s sebou českou vlaječ-
ku? Když si jí dáte na baťoh, uvidíte, že
pojedete bez problémů. Měl pravdu. Záhy
se ocitáme ve vysněné, sladké Francii. Li-
dé se chovají přívětivě, a když na ně vy-
rukuji se svojí chatrnou francouzštinou,
i poslední ledy tají. Většinou nikdo neví,
kde se naše vlast nalézá. Tuší ji někde
v bývalé Jugoslávii. 

Na dost nepravděpodobném místě
k autostopu nám zastavil upovídaný Fran-
couz. Snaží se mi vysvětlit, že spěchá na
nějaké závody. Uniká mi, o jaký druh spor-
tu se jedná. Jede naprosto šíleně, zatáčky
řeže na poslední chvíli a na úzké silnici
uhání asi tak dvojnásobnou rychlostí, než
by mi bylo milé. Vše vypočteno na setiny
vteřiny. Líčí mi, že měl amerického Jaguá-
ra, to že jsou rychlé vozy, ale moc žral.
Opatrně přitakávám, aby nám nechtěl uká-
zat, jak rychle jezdil.

Moje budoucí žena se zlobí, proč jí tak
málo tlumočím. Nechce pochopit, že
mnoha věcem prostě nerozumím. Vždyť
s nimi mluvíš, namítá. Pak se blíží křižo-
vatka, kde vystupujeme. Náhle mi to do-
chází: Akrobatický pilot! Klíčové slovo by-
lo l'avion. 

(dokončení příště)
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Máj

Zaspala jsem májový podvečer.

Určitě zapadalo tiše přešlapující slunce
nad sídlištěm, jež přivíralo své unavené 

betonové oči

Určitě zpívali snaživí ptáci a doprovázeli
větrný orchestr zelených tónů
balet usínajících pampelišek

Určitě tisíce rtů splývaly ve víru polibků
v jediný elektrizující dotek
pod nesmělými pažemi bříz

Můj Vilém vstupoval tentokrát do Evropy
a já zaspala májový podvečer.

Hynku
Viléme

Kateřino

do roka uschnouti
je můj úděl.

* * *

Co je na dně
Všechno jen ne tma

Co je na dně
Malí černí broučci 
hlavou tam prdelí ven

S každým broučkem z tebe odejde
kus předem shnilých
nenarozených
světlých zítřků

Pomíjivost

je to trochu zvláštní
nehladit sníh po vlasech
a přesto ochutnat pohádkovou minutu
nekonečně hlubokého nicneříkání

závratná věčnost šedých skrání
načichlá tangem osamělých dní
křížová cesta spletí jehličí
voskem slzící světýlko
ožehává každičký atom horce 

roztoužených srdcí

je to zvláštní
medově hustý pocit naplnění
tónová podstata snění
okamžik zpívajících stínů
ve skořicovém zapomnění

jenže venku spěchá čas
a my se utápíme ve svých nečasoměrných

životech
uprostřed nás - zástupů křehkých,
téměř porcelánových přítomností

Ztráty a nálezy

Nejdřív ztratit
potom nalézat

tak to platí     u klíčenky
ztraceného psa

zapomenutého deštníku

Avšak u nás dvou
je tomu naopak

Hledali jsme se tak dlouho, až jsme se 
ztratili...

Kateřina Sachrová     

Slovo v písku
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* * *

Jsem londýnskou mlhou
jež obepíná

Jsem saharským pískem
jenž v noci chladne
a ve dne na troud sžíná

Jsem španělskou hudbou
jež kroky poplete

Však tobě

tobě jsem rodnou krajinou
jež chlácholí

Děravá věta

Slepený mozek
z nicotných ideí
kolem hlavy svatozář
hlučných vykřičníků

rozšířené zorničky
nevidomých elektrod očí
vráska úst nesmělých otazníků

Já jsem svá věta tvého těla

osamělá uvozovka chůze
hladová dvojtečka čekání
nerozhodná čárka bdění
zapomenutá pomlčka tance

Avšak spousta
prázdných míst
v našich tkáních
z věty „spříznění“

Chybí nám slova, lásko...

Dvojbáseň

A když déšť vyšil do krepu noci letně 
halené

neslyšnou nití bdělá oka kaluží

A když plynutím vyhřezlý čas spočinul 
v mezeře

mezi úderem srdce a pádem kapky 
z listí ostružiní

A když kulhavé stíny propadaly se do sebe
ve strachu z nedočkavého doteku luny

...tehdy jsem vahou těla donutila k pokloně
polospící trávu
přitiskla nahou hruď k zemi
(život-pára vycházel pomalu ale jistě 

z jejích pórů)
prsty vnořila mezi nicnetušící kořínky

a země vyslyšela mé naléhavé
VEZMI SI MĚ

A když déšť krup vtloukl silou kladiv 
do bahna potící se noci

Ohlušující písní mokvavé stopy kaluží

A když se plynutím vyhřezlý čas vzpříčil 
v mezeře

Mezi stažením krvasvalu a sesutím 
molekul vody z pichlavého zelení

A když zmrzačené stíny rozkládaly se 
vlastní černí

Ve strachu z dosahu nadrženého měsíce

...tehdy jsem sedmdesáti kilogramy 
tkání brutálně pokořila

právě probíhající fotosyntézy
obtiskla obnažené bradavky do hlíny
(už krvácela čerstvou parou)
nehty roztrhla spleť naivních kořenů

a krvácející útroby pohltily mé chroptivé

vezmi si mě
už si mě vezmi...
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Lukáš Weishäupl  

Jsme-li, ach jsme-li
* * *

Budoucí a přítomné, zdejší a němé. 
Zda na tebe myslet vpřed?
Mrtev být, nebo dosud ještě… živ?

Je třeba prokletého času.

* * *

Proč? Zdaleka k přírodě a blízko,
v rozkrývání úzkostné hry topořivé lyry,
nebo daleko, až k nezasvěcení
je chvění pohybů plaché vratkosti bytí?
Není nám nepodobné, tak odlišné,
v nerozkmotřujícím, co je skromné, 

čím nevíme?

Pták plaše důvěřuje. Nejsme-li
srozuměni… 
Jsme-li, ach, jsme-li, trpíme.

Večer

Co je to za večer, když náhle připomene
odstup od sochy, spíše krotký
a zavede nás v bezejmenné 
pohyby samochodky?

Jakoby pud, jenž prohloubil
touhu po blízké dálce…
Neopakovatelné slil
v kovy na fialce…

Nebo jen učekal mrtvo učekání,
jak by ponenáhlu znělo, 
jak ponenáhlu zní… 

* * *

Tak jako řeka mrtvá je, však přeživena
hájem
mrtvolu žerou červi jen,
s hliněným čajem.

Tak také ve mně je a cele žije dál
vzpomínka dávno tebou
nevyživená. 

Tak, jako řeky živé halí, mrtvolně černý stín,
v mrtvole žije dál
dámský formalin.

Tak také v tobě a cele
a cele beze jména,
vzpomínka hledaná, není nalezena. 

Při neustálém chtění, marně žádaném,
dojde vždy na trápení
každým dnem. 

Co je mít?

V neděli jsem se odhlásil 
od slunce

a konečně přečetl tvůj malý dopis.
Bylo v něm skoro to, co by zvrátilo…

Uvazuje si šátek, 
(aniž tě mám)
co je mít v ničem?
A čím bys byla, 
kdybych tě v této básni 
nedal?



NE!

Popel popela,
zamrzlá žula…
Ale čirý hrob, živý hrob,
na který močí Bůh.

Nechť tedy vzejdu.

Je…

Je jaro, ale celkem svým 
prodlužováním jeřabin…
A také ty chceš ponejprve vědět,
jak stromu stářím mladě vzrůstá
nehet a zmar i slavíkova krusta. 

V podmínce větru je zlom větévek.

Part II

Musel jsi zvednout sirotčí list osiky
a na vrub pohlédnout s plachým úžasem,
že výtok mízy děje se toliko
rovnoměrně. 

Ale co je s tebou?

* * *

Poslední měsíc a pták má své šití.
List svléká strom 
a datel kůru.

Ale strom začíná na svém listí 
neustále a znovu. 

* * *

Že právě srdce děl
spočívá v jejich hřebech
a zdi, které stojí proti sobě,
mrkají na sebe přes tvé tělo…

Je jedno, jestli pustý prostor 
otvírá klikou ruku dveří
a ptá se: „Kolik je nám samoty?“

Odpovíš: „Jenom jednou dvakrát – já
a jenom jednou žádná – Ty.“

Přívěšek – Měsíc

Mám se zeptat svěžích zelených 
souzvuků černého rybízu,

zda Březen drží nad dívčí hlavou tentýž 
měsíc?

Řeknou: Jsi jako loď, na které všichni 
pomřeli

A jenom houpací křeslo trupu na moři 
usedá v Boha

A já bych řekl: Dynamická kompozice 
citrusové a květinové vůně

(a ona na mě nábožně hledí.) Popis její 
vůně:

příchod zimy do horského masivu, 
květinových a mošusových tónů

Řeknou: Měsíc je drsná milenka 
a mnohem starší než Země

Řeknu: Krásný stříbrný přívěšek Měsíc
Vhodný k zavěšení na dívku s růží 

a očima dokořán
Přívěšek větrná růže Přívěšek srdce 

Náramek Měsíc
Mám se ptát: Jaká forma pohybu je 

pro mě ideální?
Proč nejsem pták? Proč nejsem s nimi?
Ach, proč nejsem všemi lidmi a všude!?
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David Charvát  

U Divných
Na výpravu do neznámých končin,

o které vám chci podat zprávu, jsem se
připravoval pečlivě jako pan Mundstock
na transport do lágru. Neponechal jsem
nic náhodě. Tři dny a tři noci jsem nepo-
zřel sousta (neměl jsem ani na výběr:
v mé mládenecké domácnosti se to má
s jídlem asi jako v selských staveních
v době hladomoru), vyprahlé hrdlo jsem
sem tam – to abych nevyšel ze cviku –
proklál pár hlty čistého lihu, jako to svého
času praktikoval pološílený filozof Ladi-
slav Klíma, ke kterému jsem ostatně ne-
měl daleko. Jen na tu zetlelou krysu ne-
mít ani za mák chuti. 

I obešel já paneláků pět, s čibukem při-
lepeným na rtech listoval jsem bezděčně
Hamsunovým Hladem, abych se patřičně
naladil na monstrózní žranici ve velkém
stylu filmového arcidíla Marka Ferreriho,
kterou jsem hodlal spustit v zbrusu nové
hospůdce s názvem Tyjátr. Mezi lidmi se
jí však neřeklo jinak než U Divných.

Přípravu jsem poněkud přepískl. S mi-
grénou, za kterou by se nemusel stydět
ani Caligula, jsem se z posledních sil do-
plazil na místo činu. Sotva jsem vstoupil
do malebné chodbičky, obořila se na
mne strhaná a šeredná tvář připomínající
Upíra Nosferatu. Trvalo mi bezmála deset
minut, než jsem pochopil, že ona příšera
v nemoderním slamáku jsem já sám v od-
razu secesního zrcadla. 

Usadil jsem se jako paša v prostorné,
leč poloprázdné místnůstce. Plnoštíhlý
servír, ač k pomilování, nebyl žádný čipe-
ra a já se začal pomalu ale jistě transfor-
movat v Nerudu. Navíc jsem měl neod-
bytný dojem, jako bych tuto neforemnou

figuru v omšelém hacafraku odněkud
znal. A náhle mi svitlo: David Brabec. Co
ten tu dělá? Že by jeho hudební a he-
recké renomé kleslo natolik, aby si musel
přivydělávat jako pingl? 

Než jsem si stačil odpovědět, hodil mi
na stůl jídelní lístek, poškrábal se za le-
vým uchem jako cvičená opička na jar-
marku a děl: „Dej si Směr spánku nadi-
voko, máme tam toho ještě kvanta a za-
číná se nám to kazit.“ Koneckonců proč
ne? Jídlo bylo poměrně chutné, jen jako
by tomu něco chybělo. Ale co, jedl jsem
už horší…

„Jak ti šmakovalo?“ přišel se otázat do-
konce i mírně zanedbaný kuchtík. Mé
překvapení neznalo mezí: Jan Sojka
osobně. Co se to tu k čertu děje? 

„Co tady blbnete, volové?“ 
Měl jsem pocit, že na mě zírají jako

mimozemšťané. A nejen to.
„Jsme z jiný planety!“ oznámil mi Jan. 
„A jsme nesmrtelný!“ dodal David. 
Odpověděl jsem, že jim to nezazlívám,

ale že tady u nás máme takovou babičku
s kosou a ta že si s nimi o té jejich nesmr-
telnosti ráda pokecá. Na to nehnuli
brvou. Pochopil jsem, že dnes není můj
den. Už už jsem chtěl naznačit, že budu
platit, když vtom někdo zpoza mohut-
ného závěsu zařval: „Stop!“

S nehraným údivem jsem pohlédl do
nordické ostře řezané tváře Jirky Brožu-
ry, na jehož rameni spočívala jeho věrná
družka Panasonic NV-MX2EG.

„A pak že nám na skrytou kameru
nikdo neskočí. Máme prima autentickej
materiál do novýho Plzeňskýho Klystýru.
Pánové, děkuji vám!“ 
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Voliéra slov
Mám úctu ke knihám, přesněji vyjádřeno,

nepíšu do nich (není-li to náhodou můj výplod
nebo nejedná-li se snad o literaturu odbor-
nou), ale to neznamená, že by mi snad ne-
mohly upadnout na zem. Ba ne – důkazem
toho je malá příhoda, během níž jsem Šedi-
vého knihou (Výběh slov) šestero údery na
pláži umlátil krajně nebezpečnou vosu. Co
naplat – byla po ruce. Jinak mám literaturu
rád, to bych teď ani nepsal o Výběhu slov,
že? Výbor vyšel ve Welesu pod citlivým dohle-
dem Radima Kopáče a s grafickým doprovo-
dem Miroslava Huptycha, jehož místy vtipná,
jinak kolážnicky hravá kouzla s Adobe Pho-
toshop vhodně doplňují decentnost celého
díla, zvláště jedná-li se o siluety lidí nebo okří-
dlených bytostí. Ale konečně k věci:

Sbírka básní Milana Šedivého by se snad
neměla jmenovat „výběh“, ale spíše Voliéra či
dvojznačně Výlet, protože při četbě se nedá
nenarazit na důležitý motiv ptáků, jmenovitě
rorýsů: stylizace básnického subjektu právě
do zvířat, která dovedou za letu spát, se dá
nazírat jako univerzální symbol tvorby, záro-
veň ale i čtení a interpretace textu, protože
myšlenkové ponoření do veršů při jejich vzni-
ku anebo při jejich tichém předříkávání v nás
samých je v podstatě usnutí za chůze, pří-
jemné ustrnutí v šedi všednodennosti, kdy ve
čtenářově hlavě rezonuje vpravdě „roráta ro-
rýsů“, jakási sonáta myšlených dějů a obra-
zů, a my si teprve pak uvědomíme, že čteme
poezii – přesně tak ale má „vypadat“ dobrá
poezie: jako sladce (a někdy i) škaredé uspá-
vadlo, díky němuž zapomeneme na sebe
a necháme mluvit básníkovy sny, ovšem mu-
síme chtít nechat se uspat a setrvat tak,
jelikož abychom se sami v Šedivého verších
mohli obtisknout (a obráceně), musíme Vý-
běh číst opakovaně, znovu se střetávat se
sebou samými, potkávat třeba i něco z básní-
ka – a pokaždé si z metaforických uzlíků brát
to své, vždy z jiných stran, vždy v jiných ná-
ladách a za jiných okolností. Dalo by se psát
o propůjčování, o výměně realit, kdy na chvil-
ku jsou naše představy, náš vnitřní rytmus

přehlušeny imaginárním rytmem čtené bás-
ně, ale to bych si tuze svévolně pohrával
s prostorem, který je mi tu věnován. 

Ve výboru kralují básně psané volným ver-
šem, ale popatříme-li na rým, bývá to rým
vskutku originální (např. králem-orálem). Je-
den z pomyslných vrcholů „volného veršová-
ní“ je v rozsáhlé závěrečné básni ze sbírky
Teplický pobyt, kde nalézáme mj. skoro kun-
derovské motivy („Nenávidím své tělo, říkáš /
Já ho nenávidím také / A od toho se odvíjí na-
še náruživá soulož“). Jakýsi milostivý maso-
chismus promlouvá těmito strofami – snad by
se slušelo povědět o něžných krutostech
páchaných ve jménu lásky, atd., rozhodně se
však nemohu vyhnout myšlence o tzv. mile-
neckém spiklenectví, a když už jsem u toho,
ve vztahu autor-čtenář se dá vysledovat cosi
velmi analogického – připustíme-li, že čtenář
přijal pravidla autorské hry, dal se s ním tímto
do versologického desetiboje, ačkoli autor ří-
ká, že „nestojí za to ani / trénovat na olympiá-
du“. Také rafinovaná erotika vykreslená kupř.
takovými slovy: „Kantiléna nad Venušiným
masivem / Nemlať do hammerklavieru příliš
silně / byli mě nabádali kdysi chopinovsky
založení / učitelé“. 

Přirovnání aktu tělesné lásky k hudbě není
zase tolik objevné, ovšem nutno uznat, že bu-
de vždy plno zajímavých způsobů, jak jej
zpracovat, namátkou se vybavuje kolážově-
animovaný skeč Terryho Gilliama (tehdy se
skupinou Monthy Python’s Flying Circus),
kde vidíme sousoší dvou milenců: on na ni
hraje jako na flétnu, polibkem fouká dovnitř
a volnou rukou stlačuje klávesy – to se ale
dostáváme na šikmou plochu parodickou,
což je sféra, která ani Šedivému není cizí.
V básni Wolfgang Amadeus sprosťačí v dopi-
se matce, otec Leopold dává jeho obscén-
nostem volný průchod je taková taškářská
struna více než patrná („Zdraví vás Nanynka.
I její prdel / Jsem z toho úplně... já, dítko
hrdé / Ich schreibe Ihnen nur vom Merde“).
Podobně laděná je báseň Zpěvačky Faustina
Bordoniová a Francesca Cuzzoniová se rvou
na podiu, zatímco Händel je u vytržení a štajf
– obě navíc psané královským strofickým
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útvarem, tedy sonetem: umění promyšleně
parodovat par excellence, aneb bezezbytko-
vé využití jak formy, tak obsahu.

Co je však velmi zajímavým postřehem, je
ontologicky-pedopsychologický lyrizovaný
odborný text o slimácích (jehož název je tak
dlouhý, že se obávám prostoru, ale jelikož
vidím, jak dlouhá je tato závorka, mohl jsem
jej opsat celý), v němž můžeme číst: „Dítě ve
věku dvou až tří let / v řeči / nerozlišuje slimá-
ka a slimáky / se kterými se setkalo na pro-
cházce (...) a že slimák / se znovu objevuje
na různých místech“. Je zřejmo, že už děti
v podstatě řeší jeden z filosofických problé-
mů, tedy: je-li jen jedno jediné jsoucno (jakýsi
slimáčí Všudybud), nebo nekonečno jsoucen
(různý slimák na různých místech). Stejně ja-
ko děti, i básníci a filosofové poznávají svět,
pokaždé se dívají jiným filtrem, s užitím nové
metody, s vírou, že tzv. jediná pravda je ne-
dosažitelná, a s uspokojením, že jen „okošto-
vat“ celý vesmír možných pravd básněním či
filosofováním je to jediné, čeho může myslitel
byť jen na malou chvíli dosáhnout.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Poběžovice,
Stříbro

Vzpomínám na zoufalství v hlasu Jiřího Peli-
kána (1923-1996), když při jedné ze schůzek
Střediska západočeských spisovatelů záhy po
listopadu 1989 zvolal: „Dříve jsem nesměl pub-
likovat z politických důvodů, dnes nebudu moci
publikovat z důvodů ekonomických.“ Tehdy
jsme si ještě neuvědomovali, že se začíná klást
otázka, zda má cenu vydávat beletrii pro stati-
sticky bezvýznamnou hrstku čtenářů, že přínos-
ný tržní potenciál mají ti autoři, kteří dovedou
pronikat do tisku, televize, rozhlasu, že nejlepší
je nejdříve se proslavit v pop-music, herectvím
v populárním seriálu, filmu, ve sportu. Pak tře-

bas i básnická sbírka takové celebrity se
úspěšně uplatní na trhu… Jiří Pelikán učil v Po-
běžovicích. Před „normalizačním“ obdobím vy-
dalo Krajské nakladatelství v Plzni soubor jeho
povídek a pak novelu, Československý rozhlas
vysílal jeho hru Chyba v zapalování. Pak konec,
„pravicový exponent“ byl propuštěn ze zaměst-
nání, ujaly se ho Zemědělské stavby v Horšov-
ském Týnu, kde pracoval jako zásobovač
a skladník. Soukromě dával hodiny němčiny.
Rukopis prózy Za vše může Zuzana ještě stači-
lo polistopadové odumírající Západočeské na-
kladatelství vydat, ale rok nato vyřkla své slovo
zákeřná choroba žaludku. Poslední spisovate-
lova cesta vedla do urnového háje poběžovic-
kého hřbitova.

Neméně dramatický osud měl i plzeňský
humanistický básník Kašpar Kropáč-Cropa-
cius z Kozince (1539-1580). Na vídeňské
univerzitě studoval klasickou literaturu, mate-
matiku, astronomii. Za studií začal básnit
a v roce 1560 byl dokonce korunován na
básníka (poeta laureatus). Císař Ferdinand I.
ho v témž roce nobilitoval – predikát byl zvo-
len podle názvu louky u Plzně, rodinného ma-
jetku. Vrátil se do rodného města, zasedal
v městské radě, spravoval své značné dědic-
tví. Harmonický život si zpestřoval básněním
a lovem zvěře. Poeticky třebas zavzpomínal
na Vídeň, s pousmáním o ní i zaetymologizo-
val, když Vindobonu spojil s vínem (vinum)
a Viennu s nescia vinci – nezdolná. Přítel ze
studií Paul Melissus vydal po Kropáčově smrti
soubor Kropáčovy básně (1581). Idylu naru-
šovala těžká dna, jež poetu sužovala od 35
let, ale i konfesionální rozbroje v Plzni. Jako
evangelík byl zbaven členství v městské radě.
Rozhodl se opustit nevděčné město, protože
nepomohla ani přímluva u dvora Rudolfa II.
Ve Stříbře zakoupil dům, ale smrt předešla
odchodu z rodiště. Nesměl v něm být ani
pohřben, a tak ho přijal stříbrský hřbitov ob-
klopující renesanční kostel Panny Marie.
Hrob však zanikl podobně jako povědomí
o nikoli bezvýznamném básníkovi.

Viktor Viktora
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Básník nočních meditací
S vročením 2007 vyšla v Pro libris jako

14. svazek edice Ulita básnická sbírka Václa-
va Touchy Nespavost světla; básnivost tmy.
Pětašedesátiletý plzeňský básník vydal svou
prvotinu, jíž se hlásí k odkazu i vzoru Vla-
dimíra Holana. Je lépe být dobrým žákem
velkého básníka, než být špatným samozvan-
cem. Jako žák Holanův je vnímavý, důsledný
a důkladný v ponoru do meditací o složitos-
tech vnitřního světa člověka. Není básníkem
smyslově okouzleným, ale je to poeta doctus,
obtěžkaný úvahami o přírodě, lásce, bytí, ply-
nutí noci a vědomí, rozhraní mezi věděním
a tušením, poznáním a vírou. Jeho metaforika
překlene světy hmotné i duchovní a při svém
úsilí o maximální hutnost a stručnost chce být
verš Touchův těžší než hmota sama. I slovo
může být těžké, je-li obsažné. To dokázaly
i básnické vzory Václava Touchy. Patří k nim
především už připomenutý Vladimír Holan,
ale též František Halas i Oldřich Mikulášek
a dle inspirativních mott i Josef Mlejnek a Xa-
ver Halaš. Tím vším směřuje k orientaci
možno říci náboženské. 

Sbírka je kompozičně rozvržena do pěti
celků. První, Noci s Holanem, je adorací Vla-
dimíra Holana, a to nejen jeho Noci s Hamle-
tem. Druhý oddíl Nox matutina nemíří k ranní-
mu rozednívání, jitřnímu svítání, ale podstatou
je tu konec noci, tedy noc, nikoliv „matuti-
num“. Očarovaný zpěv pro J. J. R. (Jakuba
Jana Rybu) je také uveden obrazem „ocho-
čené tmy“, tedy noční scenérií. Velkým ob-
loukem přes mši Rybovu překlene svou medi-
taci až k Janu Nepomuku Čepovi, „básníku
hlíny“, a k triumfu smrti, kdy „smrtí lze básni
vzdorovat“. Ryba nevzdoroval smrtí básni,
nýbrž horším a tíživějším okolnostem, dokon-
ce bych mu přál, kdyby dospěl k východisku
opačnému, že „smrti lze básní vzdorovat“. 

Jestliže je celý první cyklus, Noci s Hola-
nem, směřován k jeho dílu, v cyklu Nox ma-
tutina se alespoň mihne motiv havraního kříd-
la, v dalším cyklu (Samorosty) motiv kamene,
který sice nepřichází, ale dříme. Tady opět
jsme u motivů holanovských. „Jde krajem

chladný masopust“ podobně jako Mikuláškův
„krajem táhne prašivec“ – v obou případech
jde o návaznost opět na Vladimíra Holana. 

Od pomíjivého jara a stejně pomíjivých na-
dějí vše míří k zádušnímu „kameni stesku“,
neboť „zemřela naděje“, „čas bohapustě od-
lidštěn/ se božským zalyká/ a průtrží tmy/
zasněžit chce duši“. I ráno „couvá“ (kam ji-
nam než k noci) a k Touchově „prabásni“, na
jejímž prahu si posteskne, že „peníz pochyb/
směňujeme za víru“. Metaforikou i pocitovostí
evokuje plynutí a střídání prchavé naděje sta-
bilní beznadějí, smutek nad pomíjivou láskou
eroticky a citově vzpomínanou. Útržkovitá
metaforika je tu mostem mezi přírodní, milost-
nou a meditativní lyrikou a cestou k prajedno-
tě a k Touchově „prabásni“. 

Závěrečný oddíl Souvratě jsou převážně
momentky, zamyšlené pohledy na krajinu,
plynutí života, poslání poezie. Metaforicky se
nám připomene Halas, ideově Halaš. Posled-
ní báseň je pak posteskem, že v hledání
„pravděpodobné pravdy“ opouštíme Boha;
chce-li být pointou sbírky, pak zřetelně do-
minuje její duchovní zacílení, vyslovené v pů-
sobivých metaforikách vnitřních meditací. 

Bohumil Jirásek

Cesty po Bretani

Galerie města Plzně vydala jako pátý sva-
zek edice Imago et verbum deníkové zápisky
Václava Patery Cesty po Bretani. Kniha je
doplněna kresbami a reprodukcemi obrazů
autorova syna Jiřího Patery.

Bretaň byla a stále ještě je častým cílem
turistů z Evropy i zámoří. Tento cíp francouz-
ské země přitahoval odedávna poutníky, stu-
denty i věhlasné umělce. I v našem umění
a naší literatuře známe postřehy i celé knihy
věnované Bretani, ať už to byly obrazy Jana
Zrzavého či záznamy Františka Kožíka. Také
v současné tvorbě bychom mohli upozornit
na básnická vyznání Jaroslavy Málkové nebo
Karly Erbové.

Po skončení studia na pařížské Sorbonně



24

se vydal na cestu do Bretaně jedenadva-
cetiletý Václav Patera. Psal se rok 1912, byl
přelom června a července. Zápisník mladého
studenta se s velkou důkladností naplňuje
postřehy o lidech, které potkával, bystrými
povahopisnými poznámkami, vnímavými po-
pisy přírody i zvykovými zvláštnostmi. Nemohl
v Bretani pominout dolmeny a menhiry
a všechna památná střediska s megality.

„...pravidelné řady menhirů, jdoucí smě-
rem od západu k východu, při čemž největší
menhiry jsou na západě a k východu jsou
stále menší. Ohraženy jsou kamenným ná-
spem, který se zove cramlech. Vedeme-li linii
přímou od vchodu cramlechu až k poslední-
mu menhiru, který se liší velikostí od ostat-
ních, ocitneme se přímo proti východu slun-
ce při slunovratu letním. Řady menhirů byly
posvátné aleje (srovnej řady sfing a obelisků
před egyptskými chrámy), jimiž se ubíral prů-
vod kněží k místu vlastní bohoslužby, snad
blízko onoho menhiru proti východu slunce.
Tedy kult sluneční, slunce vždycky poutalo
k sobě mysl lidskou jakožto zřídlo života...“

Mohli bychom citovat i další věty ze zápis-
níku Václava Patery, které jsou psány místy
věcně, místy poeticky a vždy s velkou mla-
distvou touhou po poznání. Když dočtete tuto
útlou knížku, chtělo by se vám číst dál. Lze
doporučit žíznivému čtenáři, aby sáhl po stu-
dentských zápiscích mladého (tehdy osma-
dvacetiletého) Gustava Flauberta, který se
toulal téměř na stejných místech jako mladý
Václav Patera. Flaubert ovšem svou cestu vy-
konal o šedesát let dříve a jeho cestovní de-
ník vyšel česky pod názvem Krajem a po-
břežím.

Ediční čin Galerie města Plzně je třeba
pochválit, stejně jako redaktory publikace
Václava Malinu, Viktora Viktoru a Danuši Bě-
lohlávkovou. Vězme, že právě tak jako bre-
taňský zemědělec, který se prohlásil Václavu
Paterovi: „Jsem cultivateur,“ neboť on své
okolí a půdu skutečně kultivoval, stejně tak
oba autoři nově vydané knížky, Václav Patera
a Jiří Patera, kultivují naše poznání, náš zrak
a naši mysl svými záznamy a obrazy.

Josef Hrubý

Komiksové album pro děti
Pseudonymní Vhrsti, kreslíř a scenárista

z Plzně, narozený v roce 1975, vydal v praž-
ské Mladé frontě svoji druhou autorskou
knížku: komiksové album pro děti s titulem
Prázdniny v nebi. I když – komiksové? Vhrsti
svůj příběh vypráví slovem a k němu připojuje
hojné, průvodní ilustrace. Anebo naopak: ke
kresbám připichuje co vysvětlivky tu větu, tu
odstavec, tu celou stránku textu. Tedy spíše
než komiks je tato kniha ukázkou kreativní
autorské práce s možnostmi kombinace slo-
va s obrazem, s možností spojit dvojí informa-
ci v jedno vyprávění.

Na obálce novinky čteme poznámku o auto-
rově „výrazné originální kresbě“. Výrazné jistě:
Vhrstiho pohádkově temperovaná, ba naivní
stylizace figur i optimistické vyladění scén,
v nichž jeho hrdinové účinkují, je silně přízna-
ková – a mezi zdejšími výtvarníky (ať už ná-
ležejí spolu s Vhrstim ke komiksové Generaci
Nula, anebo se profilují jako tvůrci pro děti)
sotva zaměnitelná. Ale stačí připomenout
Mordilla, de Grécyho, Trondheima či Sfara –
a je zřejmé, že v cizině má autor daleko víc blí-
ženců a inspirátorů než ve své domovině.

Vhrstiho prvotina Už se nebojím tmy vyšla
v Mladé frontě předloni: autor tu napsal a na-
kreslil iniciační příběh malého Štěpána a jeho
plyšového medvěda Bartoloměje, kteří se vy-
dávají na cestu do náruče tmy, aby vypátrali,
proč se v jejich očích obyčejné věci mění
v děsivé fantomy. Čili aby vědomě uchopili
iracionální jádro svého strachu – a zbavili se
jej. Chytlavým příběhem na podobně klíčové
téma jsou i Prázdniny v nebi: i tentokrát se
Štěpán za pomoci snění a víry v multidimen-
zionalitu skutečnosti vydává „na cestu“ – jen
roli jeho průvodce po Bartolomějovi převzal
„anděl Vítek“.

Spouštěcím mechanismem Prázdnin v ne-
bi je stesk, a to po předčasně zemřelých
prarodičích, u nichž kluk trávíval dva měsíce
letního volna. Ze smutku je vymodelován zlatý
žebřík, který se jedné noci snese oknem do
Štěpánova pokoje – a po němž hrdina vyšpl-
há do paralelní, nebeské reality, kde spoko-



jeně žijí jeho mrtví „babi a děda“. A právě toto
mystické prolnutí světa a zásvětí, stesk ze
ztráty přetavený v radost ze shledání a (sta-
ro)nových společných prožitků, je nosnou
konstrukcí Vhrstiho druhotiny. /.../

Vhrsti i ve své druhé autorské knížce nabízí
dětskému čtenáři slovesně i výtvarně suve-
rénně zpracovaného průvodce na cestě
k vlastnímu zrání a dospělosti. Také v Prázd-
ninách v nebi jsou otvírány otázky skutečného
a neskutečného, reálného a snového, mož-
ného i nemožného – a rovněž v této publikaci
spěje Vhrstiho vyprávění k lákavé syntéze,
k optimistickému finále, které je pro svoji po-
tencialitu teprve skutečným počátkem.

Radim Kopáč
(převzato z Portálu české literatury)

Potkali jste už anděla?

Pokud ne, tak máte možnost se setkat
s andělem Vítkem a třeba také s bouřkovým
drakem v půvabné Vhrstiho autorské knížce
nazvané Prázdniny v nebi. Knihu vydalo
v loňském roce nakladatelství Mladá fronta,
je určena dětem od 4 let, ale může posloužit
i jako jedna z knih prvního čtení pro dětského
čtenáře. Vhrsti se zde opět představuje nejen
jako ilustrátor, ale i jako autor textové části.
Ilustrace i text jsou promyšlenou grafickou
úpravou organicky propojeny v jeden půso-
bivý celek. V dobrodružstvích malého Štěpá-
na prolíná řada klasických pohádkových mo-
tivů se současným klukovským světem, do-
stáváme se společně s ním do nebe i na
prázdninové výlety na zem, v jejichž průběhu
poznáváme především cenu a sílu kamarád-
ství. V krátkých vyprávěních psaných živým,
současným jazykem je zakódována věčná
touha po vyplnění snu a dětských přání, ví-
tězství nad zlými silami a především nad vlast-
ním strachem a také nezdolný pohádkově
i trochu smutně laděný optimismus dětské
duše. A jako každé správné pohádkové vy-
právění obsahuje v závěru i poučení pro
čtenáře či posluchače, tak po přečtení téhle

do barevna laděné knížky určitě budete
přemýšlet nad tím, jak je důležité mít kolem
sebe lidi, o které stojíme a které máme rádi.

Helena Chýlová

Životní příběh velkého
vyhnance

Významná ulice ve středu Plzně se nazývá
již delší dobu třída Kardinála Berana (dříve se
delší dobu nazývala třída Julia Fučíka). Oba
názvy vznikly v různé době podle jmen
plzeňských rodáků. Zatímco o Fučíkovi bylo
sepsáno mnoho knih a studií a vedou se
o něm spory do dneška, o druhém proslulém
rodákovi existuje v literární reflexi značný
deficit. Tento velký nepoměr je pro české
poměry příznačný. O Josefu Beranovi (1888-
1969) sice existuje řada vzpomínkových pra-
cí a pasáží v pamětech, souhrnná a vyčerpá-
vající životopisná práce o něm dosud neexis-
tovala, pokud nepočítáme knihu autorsky
anonymní a zvláštní, vydanou pod názvem
Velká mše v Římě v roce 1969. O ní jsme
v Plži referovali v roce 2003 v článku Kardinál
Josef Beran jako spisovatel. Tento článek
jsme zakončovali touto větou: „Doufejme, že
to, co se nepodařilo v minulém století (ro-
zuměj připravit monografii, poznámka auto-
ra), se podaří napravít v století nynějším.“ 

Až nyní, téměř dvacet let po listopadovém
zvratu, přichází nakladatelství Vyšehrad s kni-
hou, kterou je možné nazvat monografie a kte-
rá se naznačovaný nedostatek snaží zmírnit:
Autorem vyšehradské publikace je Bohumil
Svoboda, pisatel několika publikací o posta-
vení katolické církve v druhé polovině 20. sto-
letí. Svoboda využil ve své práci materiálů shro-
mážděných již zesnulým církevním historikem
Jaroslavem V. Polcem, proto uvádí tohoto zná-
mého církevního dějepisce a blízkého spolu-
pracovníka kardinála Berana jako spoluautora. 

V knize je v šestnácti kapitolách vyprávěn
životní příběh Josefa Berana, začínající dět-
stvím v Plzni a končící smrtí v Římě. Autor se
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snaží souvisle vylíčit život statečného české-
ho kardinála od dob jeho mladosti, přes stu-
dia v Římě, učitelskou činnost v Praze, vězně-
ní v německých koncentračních táborech až
po jeho činnost v roli pražského arcibiskupa
a českého primase. Obzvláštní pozornost vě-
nuje jeho hrdinnému zápasu proti komunistic-
ké moci, kdy se změnil v mluvčího celého
národa, zápasu, jenž vyústil v jeho mnohale-
tou internaci. V závěru předkládá obraz kardi-
nálovy činnosti v římském exilu, kde žil ve stá-
lém duchovním spojení s vlastí a odkud se
snažil alespoň na rozhlasových vlnách své
věrné posilovat. Jedna z jeho posledních pro-
mluv, týkající se činu Jana Palacha, je v pub-
likaci v souboru sedmi příloh správně citová-
na stejně jako vskutku historická řeč kardiná-
la Berana v roce 1965 na II. Vatikánském
koncilu o svobodě svědomí a náboženství.
V knize je bohatá fotografická dokumentace,
celkem 35 fotografií, některé dosud nezná-
mé, jmenný rejstřík a seznam použité literatu-
ry. Předmluvu k publikaci napsal jiný blízký
spolupracovník kardinála Berana biskup Ja-
roslav Škarvada. 

Monografie není sice zdaleka dokonalá,
nebo taková, jakou by si charismatický čeka-
tel na beatifikaci Josef Beran zasloužil. Vyprá-
vění v některých partiích nemá jasnou chro-
nologii, je zatíženo nepodstatnými historka-
mi, a proto orientace v knize je pro nezasvě-
cené čtenáře dosti obtížná. Přesto patří obě-
ma autorům velký dík za její uskutečnění.

Budiž pro Plzeň pýchou nejen to, že má
nejvyšší kostelní věž u nás u chrámu sv. Bar-
toloměje, v kterém se nachází Plzeňská ma-
dona, ale také skutečnost, že z tohoto města
pocházel postavou malý učitelský synek (na-
zývaný důvěrně také Beránek), jehož význam
pro český katolicismus v nelehké době byl
veliký. Třebaže podle našeho názoru nebyl
doma plně doceněn, dostalo se mu jedineč-
né cti být pochován v prostoru, určeném
pouze pro papeže. 

Hrob kardinála Berana ve Vatikánu, jehož fo-
tografie se v publikaci nachází, byl, je a měl by
být pro české turisty v Římě poutním místem.

Pavel Studnička

Žluklá bába třicetiletá
aneb Máš v sobě démony,
chlapče

Kalendář plzeňský 2009 (s podtitulem Ka-
nady pro vílu), tradičně kratochvilné čtení na
každý měsíc, tentokrát s ilustracemi Ladislava
Sýkory a v grafické úpravě Vhrstiho loni vyda-
lo Pro libris za přispění města Plzně. 

V prologu upozorňuje Petr Náhlík – Vokoun
na existenci individuí chodících pěšky a v ze-
leném, kteří, ač nejsou Zelenými, vždy měli
vlastní názory a občanský postoj. Mnozí jsou
hudebně i literárně činní, mj. nositeli ceny
trampské literární soutěže TRAPSAVEC. Mezi
takto oceněné patří i autor Kalendáře Miro-
slav Valina.

Ve dvanácti prózách čtenář potká nejen
překvapivé pointy, ale i mluvícího kocoura
a mimozemšťany, kteří vynořením se v oblasti
neupravené pro turistiku spáchali iniverag.
Zúčastní se osobitého hledání štěchovického
pokladu a zaregistruje s podivem, že cenou
pro vítěze únorového závodu saní je noc v te-
ploučku v celách předběžného zadržení. Po
topinkách smažených na induloně a pohledu
č. 14, model sv. Anežka, snadno zjistí, že
chromej naviguje slepého a pro soutěživé
typy stále platí heslo „bejt radši tuhej než
druhej“. 

Také jsem se v novém Kalendáři srazila
s pohádkou. Ha, už jí na stará kolena koneč-
ně rozumím: Karkulka je vnučkou staré Heř-
mánkové. Vlk alfasamec žral borůvky z dívčí
dlaně a vzápětí se svou smečkou zhltl mys-
livce. A ještě: Pentličky začínají obrem, po-
kračují vodníkem a recitací Erbena, nabídnou
intimní sblížení s hrníčkem pro dušičku
a skončí žabikuchem, neboť bylo uraženo
ženské ego. Ty vado, už jste z toho úplný ty-
dýtové? Trpaslíci zčervenali. No jasně, to
zase byla krupičková kaše a rum, že jo…

Dagmar Milotová

26Zpětné zrcátko
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Únor 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 a Ministerstva kultury ČR.
Členské příspěvky KPKK na rok 2009 v nezměněné výši 50,- Kč je možno hradit 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

4. 2. – 19.00 – Ceny Plže 2008
uvádí Vladimír Novotný

hudební doprovod Tři tílka (Petr Vrobel, Jiří Kříž, Martin Skala)

11. 2. - 19.00 – křest básnických sbírek:

Milena Písačková: Jeden víkend v říši čistého snu
Irena Velichová: Dopisy k němu
autorky a ilustrátory uvádí Mathej Tomka

hudební doprovod duo Dvanapůl 

(Ladislav Lamanai Sedlák a Miroslav Juhy Juhos)

patronkou publikací je Michaela Pánková

18. 2. – 19.00 – Čekání na d’Artagnana
autorský večer Antidivadla a veřejná čtení, zkouška jednoaktovky Evžena Pěnkavy

účinkují Jan Sojka, David Charvát a David Brabec

Pozvání Knihovny města Plzně:

10. 2. – 17.00 – Erazim Kohák: Kdo je statečný
účinkují Alfred Strejček a Taťána Míková

Připravujeme na březen:

4. 3. – 19.00 – Kotelnická praxe Františka Juřičky
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Vychází za přispění Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR

Noví autoři Plže:

Vladimír Křivánek – narozen 1951 v Kolíně.
Absolvoval bohemistiku na FF UK, učil na ZDŠ
na Kladně, působí v Ústavu pro českou literaturu
AV ČR, vysokoškolský učitel a předseda Obce 
spisovatelů. Autor odborných knih a básnických
sbírek; žije v Praze

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Karly Erbové a Karla Trinkewitze

Ukázku z prózy Vojtěcha Němce

Aforismy Jana Jelínka

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


