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Ačkoli bývají v posledních letech dny poezie
slaveny až v listopadu, stejně je to máj, který
může být odedávna pokládán za měsíc básníků
– a zdá se, že tomu svým způsobem nasvědču-
je i složení letošního májového čísla Plže, do
něhož (přinejmenším do beletristických rubrik)
na první pohled přispěli vskutku jenom samí
básníci – třebaže tentokrát nikoli pouze svými
verši, ale také texty napsanými v jiné žánrové
poloze. Platí to i pro novou rubriku Laudatio pro
Plzeň, v níž dostává slovo Josef Hrubý (ten se
navíc v květnu i narodil, jak se na básníka sluší
– ale povinné to není a není to žádná podmínka
básnického talentu sine qua non!) – a k tvůr-
cům znalým psaní poezie se dozajista počítá
i prozaička a výtvarnice Dana Raunerová, afo-
rista a také prozaik Jan Jelínek, sbírkou veršů
loni v Ason-klubu debutoval taktéž Marek Ve-
lebný, nyní pisatel neorealistické plzeňské mi-
niatury – a v případě autora nejenom knihy
haiku, výtvarného umělce Karla Trinkewitze
snad věru netřeba mluvit o jeho básnickém na-
dání. A protože také další autoři květnového
čísla Plže, dříve či později narození, vesměs
láskyplně již zhřešili s múzou poezie (tu básně-

mi, tu písňovými texty), dokonce také mladý
prozaik a kritik Vojtěch Němec, jistěže i pole-
micky sršatý Karel Pexidr, s trochou nadsázky
a bez oka mrknutí bychom tudíž mohli prohlá-
sit, že duchy takto vědecky nepoetické tady re-
prezentuje zvláště autor těchto řádek. Achich
i ouha, ty Západočeská univerzito v Plzni!

Proto zvlášť vyvolejme jménem ty, kdo při-
spěli do plží rubriky Poezie: sušického Jiřího
Koláře (též obojživelníka), po delší době kla-
tovskou Zuzanu Dorogiovou – a plzeňskou plží
debutantku Blanku Novou, která ale také umí
psát prózu. A pak tu máme ještě příspěvky bás-
níka a cestovatele Luboše Vinše a další plží
debutantky Jany Tiché. Co když nás i ona
někdy příště překvapí zasláním básnických
textů? V tuto chvíli ovšem nemáme tušení, zda
májovému básnění (či běsnění?) nepodlehne
rovněž tvůrce naší rubriky Kom(i)x, totiž p. Vhrsti
– raději ale vyčkejme času. Hlavně ať se májový
Plž líbí!

Vladimír Novotný

1Editorial

S Floydy zeď bořil a s ženskýma tokal...

David Brabec



2Laudatio pro Plzeň

Josef Hrubý

Palimpsest starých zdí...

Poezie

Jiří Kolář 

I noční nebe mořem je
Večerní vichr

K večeru burácí vichr dědinou
lomcuje okny třese jabloněmi
nedá si pokoj starý cholerik
nejraděj zatřás by námi všemi

Když stmívá se a vichr do všeho vztekle
kopá

přízraky plíží se do polí
a obzor hasne jak krhavé oko kyklopa

Krajina v temnotu zloby se halí

Palimpsest

Na náměstí zdi
Jdou do nebe
Míří do nebe

Holubi jak ladný podpis
primátora tohoto města

Ti kteří zůstávají
ti kteří odcházejí
přeskakují do fotoaparátů
a domy ve vlastní péči
občanů a bank

Palimpsest starých zdí
Sladký hlas zvonů
vyčnívá z šera jak leknín
Padá měkký sníh na dějiny
Čas potěžkává
obchody školy a parky
Báseň tuhne: socha
Rozestavěná hudba
Život též

Nový rok v městě Teď

Teď  Tak se jmenuje
toto město
v němž knihy otěhotněly
a obchody též

Obchody s vínem cukrovím a hračkami
Na náměstí stánky
Náměstí které se podobá krabici
do níž sněží
A v chrámové kapli ticho
Dívky na kůru
Pár kroků odtud: večer ve slánce
Světla na nočních chodcích
visí jako rampouchy

Je nové tisíciletí ve vás
a na věži též
Toto město je vaše
Ctěte ho jako bohy
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Souhvězdí

Velký vůz

jsem nebeský vůz
od věků k věkům
od Sumeru po dnešní svět
i s koly hvězd 
jež nedají se nikdy z nebe snést 

Orion 

nebeský motýl bliká křídly
zářivou geometrií hvězd
vniká do opuštěných zákoutí 
v intimnosti ložnic
košatost zahrad
lhostejně nahlíží
do vyhaslých očí starce
na osiřelém a dávno nefunkčním
manželském loži
daleké světy kmitají jak síť
pohupovaná větrem
vesmírné moře šplíchlo
do temnic oken
nebeský motýl bliká křídly

Malý vůz 

byl jsem 
lodivodem zbloudilých argonautů
zářící kompas v nočních tmách
toť koncovka mého vesmírného oje 

Drak

dračí růženec
náhrdelník
po všechna jara léta zimy
je hranice hvězdného chvostu
mezi dvěma souhvězdími

Kassiopeia 

nanebevzetí ke hvězdám
je magie, které se tleská
Andromeda Perseus Kassiopeia
ve společnosti Krista

teď září jak korály v moři 
i noční nebe mořem je
kdo mohl tušit, že dávná báje ožije
na nebi dvojitým vé

Plejády

kuřátka nebo holubice
co na tom záleží 
kdesi na okraji světa
blikají svíce

tu dálku ani ve snu nepřejdeš
však svítit budou v tmách 
protínajíce hvězdnou tečnu
i tehdy až tu nebudem 
nejblíže k nekonečnu

Pegas I

Rajtujte na vašem koni
jenom ne na tom nebeském
Toho nelze osedlat ani
v moři tak bezedném

Pegas II

Vyveď koně na pastvu nebe
a máš Pegasa
oblaží nejen tebe
Jeho kresba září tak jasně
že zatoužíš chytit ho do lasa
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Slunce a měsíc nad obzorem

Jsem vypravěč příběhů
které se nikdy nestaly
Ale mohly by se stát
stačí jen, abys zaklepal na mé dveře

Zařekla jsem se, že nedovolím
srdci, aby bilo na poplach
znamení
že láska přichází

Vystavěla jsem si kolem srdce zeď
aby už víckrát nebolelo…

Jako šmírák 
za plotem
prožívám příběhy druhých
magická skříňka se večer co večer
rozsvěcí

Slunce a měsíc nad obzorem
astrolog praví
tehdy přijde láska

Kolikrát už měsíc svítil v záři
slunečních paprsků
a jen ptáci zpívali na oslavu

Jak bájný Fénix 
vstanu z popela
vykvetu na smetišti
zahořím uprostřed stoky
čistým plamenem

Padají kusy zdi
boří se brány 
topím se v přívalu citu
Kde se vzal, tu se vzal

Imaginární svět
Imaginární láska z knihy

pro knihu 
v knize

Netušené nezabydlené obzory 
nových imaginárních svítání 
alternativní životy 
v posteli před obrazovkou

Sleduji Znamení
a děsím se sama sebe 
a děsím sebe sama 
děsím se sama 
studené světlo ani zdaleka nepřipomíná 
hřejivé mužské paže 

Půjdem kreslit obrázky snů 
na zvlněný obzor?

Když si představím 
zástupy žen
které se zamilovaly 
a mezi nimi 
řadu nepřehlédnutelných 
inteligentních blondýnek 
kolem dvaceti
Přiznávám
Je mi to úplně jedno
protože já
stojím stranou 
a zářím 

Zuzana Dorogiová  

Jsem pěnou ve vlnách
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* * *

Ztemnělé nebe
jak stažená roleta
nedělní oběd
dědeček popleta
kapkami slz
zmáčená paleta
Kam mizí všechny lásky
kdo tahá za provázky
nemocná marioneta
nahnilé dřevo

rozkvétá

* * *

Vznáším se na křídlech ptačích
týden sotva může stačit
město je TERRA INCOGNITA
ostrov Blaženosti, nad nímž svítá
proniknout do nitra však lze stěží
když v březnu do věží sněží…

* * *

V duhové hodině
s barvami na klíně
spatřuji Znamení
Úplněk v jedné rovině
se sluncem nad obzorem 

Po dlouhé chůzi znaveni
Částečné zatmění
jen částečné zatmění…

Ráno na cestě
ruku v ruce 
svátečně oděni
do sebe schouleni

Souhvězdím padá létavice
jsme v jednu duši spojeni…

* * *

Staň se noci
nocí zázraků
Bohyně Eós vede kroky tuláků
Noci, máš na kahánku
do rána zbývá
jen pár minut spánku
V indigu temnoty
o rozkoši sníš
v objetí Růžovoprsté
se probudíš…

* * *

Jsem
šum křídel dravců
Jsem
obzor mořeplavců
Jsem
stožár jistoty uprostřed oceánu
Jsem
náruč lásky
co se otvírá k ránu
Jsem
maják na pobřeží
co lodím směr měří
Jsem
píseň Sirén
Jsem 
Charybdou i Skyllou
Jsem
čím mě učiníš
pěnou ve vlnách
i Malou mořskou vílou…
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Co s tím

V hlavě mi doutná ohýnek
Uhasit nejde
Jak se zbavit
Rozporuplných vzpomínek?

Mělo se stát to co se stalo?
Či naopak to mělo být?
Jak tyhle věci dostat z hlavy
Neumí nikdo poradit

Tak přemítám o samotě
Jak brouky nechat odejít
Jak nahoře to převyprávět
Aby se s tímhle dalo žít

Smutek post coitum

Mokrý smutek padá z nebe
Rukou tápu hledám tebe
Tvoji lásku tvoji duši
Chci mít tady vedle sebe

Tělo tu je duše není
Z toho mrazí z toho zebe
Můžu brečet můžu šílet
Někdy se to nepovede...

Před chvílí jsme byli nazí
Ještě cítím tvoji vláhu
Jenže láska nepřichází

Schody v letu po dvou bereš
Beznadějně mizíš v davu
Já v okně s rukou zvednutou
Ty ani neotočíš hlavu

Komu mám poslat parte
Že láska umřela?
Snad  ještě dřív než začala
Však rychlý funus měla
Jen odtrhla se od sebe dvě těla

Umřela láska
Půlka jí zhebla jako pes
Ta druhá půlka naneštěstí žije
V tom je ta hloupá 
Odvěká tragédie

Ždímáte v rukou čepice
Vy všichni drazí pozůstalí
Láska je jako jepice
Vzal roha
Milenec světaznalý

Snadno se mi neříká
Co hlavou se mi právě honí
Umřela láska 
Už je po ní
A kdekdo nad ní naříká

Vy po lásce pozůstalí
Nasaďte si svou čepici
Já ani nevím co mě nutí
Ten hloupý příběh doříci

Stal se už víckrát 
Než na nebi je hvězd
Zní  jako zadrhnutá deska
Do ráje máme dneska
Zakázaný vjezd

Blanka Nová  

Tvoji lásku, tvoji duši
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Jen sny

Chtěla bych mít čápy na komíně
A modré nebe nad hlavou

A lípy by mě uspávaly 
Svou vůní sladce medovou

A vyšla bych si jen tak volně
Po babičce šaty mám

A opíjet se sladkobolně
Tou nostalgií všude tam

Nechci se smířit s tím co není
V kapličce svatý obrázek

Co tady hloupé slzy změní
V hlavě mám tolik otázek

Kde bydlí nejbližší cvokař

Dneska jsem na dně
Dnešek je pod vodou
A taky trochu pod psa
Já strašně nechci
Nevíš náhodou
Jak vysoukat se
Z vlastní kůže?
Jak se to dělá nebýt?
Jak vidět ticho
Slyšet šero
Zabránit zítřku aby byl
Jen neříkej mi
Že mám vstát
Já chci jen nevědět 
A spát 
spát 
spát

Lehkost léta

Rýmy rýma rým
Už se sem dere rozmarýn
Tak aby se to rýmovalo
Kde by se další slovo vzalo

Už vím jak na to
Vyrazím 
Do léta jen tak v klobouku
Aby mě slunce objímalo

Někde na lesním palouku
Zbavím se toho klobouku
Setřesu všechno
Co na mě kdy napadalo
Co se na mě usadilo

A lehká jako pápěří
Jak slovo bez obsahu
Ve stavu téměř bez tíže
Tou lehkostí až ztratím hlavu
Vezme mě vánek
Vzdušný proud
Já mizím 
zmizím 
rozplynu se 

Koně

Koně stojící v dešti
Koně stojící v čase
Koně stojící bez hnutí
Ve svojí ryzí koňské kráse
Koně bezradní
K zalknutí
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Dana Raunerová

Našlapujte opatrně
Opatrně našlapuju v oblacích čerstvě

napadaného sněhu. 
Ta kalamita, kdybych se propadla z těch

oblačných peřin až na zem!
Bílo přede mnou, bílo za mnou, šedavo

nade mnou, bělobílo pode mnou a něžně
bělostně ve mně.

Kdybych snad přidupla trochu víc,
mohla bych proletět tím nadělením a po-
chroumat krček bledulce nebo sněžen-
ce, která už si vydýchává svou bublinu
pro život. 

Skrz vrstvu ledových krystalků i celých
vloček k ní velejemně prosvítá den. Ale
sluníčko nemá šanci kvůli duchnám
oblak i sněhu pohladit její důvěřivé poupě
po tváři.

Jen opatrně! Nedupnout! Po špičkách
jako v Labutím jezeře. 

Místo sněhulí mám v tu chvíli piškoty
s kovovými špičkami, oteplováky se mění
v nadýchanou mnohavrstvou sukýnku
a stávám se baletkou, labutí, sněženkou,
obláčkem, vločkou.

Malinko si pomůžu mávnutím rukama
a nadnesu se tak, že špičky mých stře-
víčků jen tak nepatrně rozhrnují orna-
menty vloček a dělí je na sudé a liché. 

Nezlobí se pro to na mě. Jejich let
skončil, a tak mají radost ze sebemen-
šího impulsu, který je ještě nadnese
a osvobodí z množiny závěje.

Za mnou se vznáší černozlatý vlčák
Stýv, jako sám princ, toužící po své labu-
ti. A do třetice, jako tečka za větou, zrza-

vý ocásek kocoura Jirky – Georga. Je
celý okroužkovaný bílými proužky a na
konci vítězný bělostný střapeček. I on už
hlásí to, co se pod labutěnkovým pláštěm
sněhu chystá. Kdybyste namítli, že bílá je
barva rezignace, pak je taky všechno jak
má být. Je krásné vzdát se jaru.

A on je přece Georg – Jiří – sv. Jiří
s kopím, na jehož konci se třepotá bílý
praporek jako plátek okvětního lístku
třešně. Ta už taky ví své, ale ani nedutá.

Na svatého Jiří vylézají hadi, ještěři
a štíři. 

Ještě malinkou chvíli budeme na ten
zázrak vzkříšení bez dechu čekat. 

Zatím si musíme užít své hry na zamilo-
vanou labuť, na tančící vločky, na bílé
krtince, na svatební závoj trnkového ke-
ře, na lože pro dvě srdíčka tančící v rytmu
pulsu milenců, co si posté vyznali lásku
právě na sv. Valentýna.

Tajemství to je veřejné, ale všichni dělají
– pst!!!, aby snad neprobudili brouky
a včeličky dřív, než sněženky, čemeřice
a bledule vystrčí hlavičky květů, rozevřou
jejich kalíšky a nabídnou první jarní nektar.

Jaro ještě podřimuje, ale pod víčky už
se mu do snů míchá pípání esemesek od
vrabců, kosů a sýkorek i některých pta-
čích cestovatelů, kteří už přilétli s jižním
vanutím.

Tajemství to je veřejné, ale přece jen si
to pošlete tichou poštou: Země se pro-
bouzí do jara… p.s.t… našlapujte ti-
chounce a opatrně!
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Karel Trinkewitz

Poezie okamžiku a věčnosti
Na sklonku roku 1959 jsem se zotavo-

val z těžké nemoci. V šeru pražského
soumraku jsem ležel v posteli u radia
a poslouchal „večerní chvilku poezie“. Za
doprovodu tiché hudby četl recitátor
básně o jen několika slovech, ale takové
niterné intenzity, že jsem odložil text, kte-
rý jsem psal, a začal si zapisovat ona
krátká tříverší až do konce pětiminutové-
ho vysílání. Z krátkého úvodu jsem zvěděl
jen to, že se jmenují haiku, mají sedm-
náct slabik a jsou japonského původu.

Teprve později jsem zjistil, že jsou
z knihy básníka Macuo Bašóa, kterou
přeložil básník Jan Vladislav. Zatím jsem
měl jako předlohu jen pár zapsaných
haiku z vysílání a podle nich jsem si re-
konstruoval jejich pravidla. Pokoušel
jsem se psát vlastní haiku. Na jaře příští-
ho roku jsem navštívil básníka Kamila
Bednáře v jeho maringotce v Chloumku
u Mělníka a během rozhovoru o poezii
jsem se zmínil i o svých pokusech s ja-
ponskými tříveršími. Měl jsem štěstí, Ka-
mil Bednář nejen dobře věděl, co je hai-
ku, nýbrž mi po návratu do Prahy věnoval
ze své knihovny duplikát antologie básní-
ků haiku, kterou přeložil v roce 1937
Alfons Breska. Tak jsem se stal majitelem
jednoho z pěti set výtisků této knížky.
Breskova antologie mě poučila o pravi-
dlech haiku a seznámila mě s verši nej-
slavnějších mistrů haiku. Mé další pokusy
byly aspoň povrchně formálně správné.
Další poučení jsem čerpal z knížky pře-
kladů Bašóových haiku od Jana Vladi-
slava.

Poznal jsem knížku Bašóových zápisků
z cest, jak ji přeložil Mirko Novák, a uvě-
domil si, že Mathesiovy překlady Veršů

psaných na vodu jsou příbuznými haiku,
a opatřil jsem si první německé překlady
haiku od Manfreda Hausmanna a později
od Gerolda Coudenhoveho, z jehož sy-
nem, vídeňským malířem, jsem se poznal
v Praze. 

Moje knihovna se začala plnit svazky
překladů japonské poezie a knížkami
o učení zen a tao. Moji přátelé v zahraničí
dostali za úkol skupovat pro mne kdeco
u knihkupců i v antikvariátech, co mě
mohlo poučit o japonském zenovém
umění. Pomalu jsem začal o haiku něco
vědět: o jeho historickém a filosofickém
pozadí, o jeho vlivu na západní poezii.
Zkusil jsem překládat japonské mistry
z převodů německých, anglických a fran-
couzských, porovnávaje práce jednotli-
vých překladatelů. A začal jsem se trochu
i učit japonsky.

Nejvíce mi však pomohlo pochopit po-
vahu a smysl haiku poznání učení zen
a filosofie tao. Dnes, kdy žiji už sedmý
rok na Západě, mám přístup k rozsáhlé
literatuře a spřátelil jsem se s německými
básníky, kteří píší haiku jako já, sleduji
knížky nových i starých autorů a pomalu
začínám této básnické formě trochu
rozumět. Snad tedy smím čtenáři svých
veršů říci něco o tom, jak má mé haiku
číst a jak jim rozumět.

Japonské haiku je sedmnáctislabičné
tříverší o struktuře pět, sedm a pět slabik.
Vzniklo původně ze společenského rý-
mování jako hry ze řazené básně (haikai
no renga) odtržením základního tříverší
(hokku), které se osamostatnilo ve vlastní
báseň.

Stále však neslo podobu společenské
hry s mnoha složitými pravidly. Teprve
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velký mistr, zenový mnich Bašó, mu dal
tvar literárního skvostu, učinil ho nosite-
lem hlubokých zamyšlení nad smyslem
života tak, jak ho tlumočí životní styl ze-
nového myslitele. V jeho tradici je haiku
momentním popisem události v přírodě,
za nímž se skrývá úvaha o pomíjivosti ži-
vota a osobní stanovisko autora – ve
smyslu filosofie zen a tao.

Formálně podléhá haiku celé řadě pra-
videl. Jedním z nejdůležitějších je to, že
každé tříverší musí se vztahovat k určité
roční době (ki) – a tedy navozené slo-
vem, které ji dá poznat, navodit: je to tak-
zvané navozovací slovo (kigo). Sedmnáct
slabik nemusí být vždy striktně dodrže-
no; Japonci znají takzvaná prázdná slova
či slabiky (kireji), srovnatelná nejspíš
s našimi citoslovci. Mnoho pracují básní-
ci haiku s pevnými symboly, tradičními
výrazy a též s reminiscencemi na verše
starších mistrů (například ve formě citátů
z jejich haiku). 

Charakteristické je pro haiku to, že vy-
padají zdánlivě prostě, ale jejich literární
rafinovanost se opírá o nesmírně dlou-
hou tradici (a estetiku zenu). Za zdánlivě
jednoduchou impresí se skrývá složitá síť
konotací literárních, historických i filoso-
fických. Řečeno slovy informativní teorie:
každé slovo haiku je kódovým znakem
velké řady rekurzivních operací, jejichž
rozsah, hloubka a intenzita jsou dány ne-
jen vlastním software zprávy, nýbrž i roz-
sahem hardware osobnosti přijímatele,
čtenáře.

Stejně složitá je i materiální struktura
haiku, jeho jazykové pozadí, hudba ja-
ponských samohlásek a souhlásek, je-
jich rytmus, psychologické zabarvení.
Pro západního autora haiku, který se
chce co nejvíce přiblížit podobě japon-
ského tříverší, je tato stránka haiku slo-
žitým problémem. Jeden z největších

znalců japonské poezie, Thomas Hoo-
ver, opíraje se o analýzy jiného znalce
haiku, Kennetha Rexrotha, o tom říká:
„Stvořit takovou hudbu bez rýmů je těžší,
než by se na první pohled zdálo, a snaha
o takový účinek nutně vede k poetickým
prostředkům asonance (opakování vo-
kálních zvuků) a aliterace (opakování
stejnorodých konsonantních zvuků).“
A užití psychologizujících povrchových
tónů Japonci nás samozřejmě přivede na
prostředek naší literární techniky – ono-
matopoie (zvukomalbu).

Takovými úvahami jsem se zabýval
během vlastní tvorby. Inspirovali mě
mnozí překladatelé i autoři. Z našich bás-
níků to byl Jan Vladislav, který mě přivedl
na myšlenku rýmů – použil je při pře-
kladu veršů Bašóových, v nichž některé
řádky rýmoval. Dlouho jsem experimen-
toval a nakonec to byla náhoda, jež mě
přivedla k formě dvou dvojic rýmů za po-
moci jednoho rýmu vnitřního v druhém,
sedmislabičném řádku. Bylo to 28. října
1965 na procházce po Goethově stezce
ve Františkových Lázních. Stál jsem tam
na hůrce, kde konával starý básník svá
geologická pozorování, a díval jsem se,
jak vítr unáší listí nad střechami lázeňské-
ho městečka:

Listí na ptačích
cestách

Teskný déšť smáčí
zdi maloměsta…

Trvalo mi ale ještě deset let, než jsem
napsal první haiku této formy tak, abych
je považoval za možné uveřejnit.

Nebyla to však léty nabytá zkušenost
v používání jazykových prostředků, která
mi dala jistotu, nýbrž prohloubené stu-
dium zenové filosofie a učení tao. Poznal
jsem, že mistra nedělá řemeslná jistota
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(například při kaligrafování, střelbě z luku
nebo šermu) nýbrž vnitřní svoboda, a to
svoboda od sebe samého (rozdílná od
západního pojetí subjektivity, kultu indi-
vidua). Pokora, která z tvůrce činí jen
prostředek, jímž promlouvá sama sku-
tečnost – tao, zen (nebo, chcete-li, so-
kratovské daimónion). Maličko jsem za-
čal tušit, co znamená pojem satori: pocit
jednoty s přírodou – a pocit, že mluví
skrze mne. 

Teď už mne neomezují žádná pravidla,
pokorně jsem se je naučil a denně si je
opakuji stejně jako cvičení k meditacím.
Nemyslím však na ně, když píši.

A ještě jedno považuji za nutné říci své-
mu čtenáři. Psát haiku není nic exotické-
ho a kuriózního. Už od začátku 20. sto-
letí se evropští a američtí spisovatelé zají-
mali o haiku. Básně typu haiku psal Paul
Claudel, Ezra Pound byl znalcem haiku
a byl jím ovlivněn stejně jako Sergej
Ejzenštejn. Haiku psali Wystan Hugh
Auden, Georgios Seferis; obdobu haiku
najdeme u Giuseppe Ungarettiho, u Jua-
na Ramóna Jiméneze. Píší je Octavio
Paz, Edoardo Sanguinetti, Jacques Rou-
baud, Charles Tomlinson. V Německu,
kde žiji, vychází mnoho sbírek haiku.

Ale také autoři, kteří žili v Praze, stojí za
zmínku. Vedle těch, které už jsem uvedl,
je třeba jmenovat Reinera Maria Rilkeho
a Immu von Bodmersdorf, dceru filosofa
Christiana von Ehrenfelse (nositelku ra-
kouské Státní ceny). Ostatně i hrabě Ge-
rold von Coudenhove je příslušník české
šlechty a ctitel české literatury.

V neposlední řadě se musím zmínit
také o interdisciplinárních vztazích haiku

k jiným oblastem kultury a umění. V úz-
kém spojení s kaligrafovaným japonským
písmem a jeho z čínské kultury přejatými
znaky je afinita haiku k tušové malbě.
Mnozí básníci haiku byli zároveň malíři –
proto je psaní haiku blízké i naší evrop-
ské vizuální poezii. Také technika spo-
jování obrazů v haiku má paralelu v zá-
padním umění. Byl to především Sergej
Ejzenštejn, který poukázal na to, že hai-
ku pracuje technikou montáže obrazů.
To potvrdil i Ezra Pound, který našel
v haiku mnoho příbuznosti s uměním
imažinistů.

Také vztah zenové filosofie k humoru
a duchu paradoxu či absurdity nachází
paralely v moderním umění a v haiku.
Japonská záliba ve hře se synonymy
a slovními hříčkami má obdobu v ně-
kterých verších dadaistů nebo i českých
poetistů. A zde bych chtěl poznamenat,
že by mé haiku nebyly možné bez poezie
Nezvalovy, bez přírodní lyriky mnoha
českých básníků – bez veršů Horových,
Sovových, Tomanových. Můj dík patří
českému jazyku, který je pro mne přede
všemi jinými jazykem poezie. Proto jím
píši své haiku i zde, daleko od Čech, na
cestách po světě – v Paříži, v Berlíně,
v Hamburku, v Alpách i na ostrovech Se-
verního moře. Vzdálen od kraje svého
dětství, vracím se k němu v jeho jazyku.
Neboť:

Zbyl mi jen jazyk
zaumný,

jímž vcházím
k dětství za humny

V Hamburku, 7. ledna 1986
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h

heroj
Hrdina? Pouhý komediant
strašák-fešák na poli
Záleží mu na divácích
mnohem víc než na roli

heroldi (tiskoví mluvčí)
Ustláno na růžích
domácí kuchyně
vždy plné poháry
Z playbacku zpívají
nudně a falešně
tuše a fanfáry

historická aktualita
Mrtvým místo zlata
do úst plomby vkládat
Podle možností
se zpětnou platností

hlas lidu (vox populi)
Bez huby
každý zub
bezzubý

hluboká orba
Do hloubky, až ke kořenům
rodná hrouda rozryta
do brázd tvaru koryta

horizont
Přihlédnout v diskusi
až k jeho názorům
lze jako dohlédnout
za čáru obzoru

horská přirážka
Protekce kvete, jistěže
Chráněná. Jako protěže

hygiena
Trčet v louži stojí za to
když si louží
lze smýt bláto

hyperbola
Konce nemá
k naší malé radosti
věčné jaro blbosti

hypotéza
Je to tak a tak!
Nebo tak nějak...

i

idea
Pomáhat na svět pokroku
Ó ideo
tak skvělá ve své zralé kráse
nejsi bez myšlenky
Však bez moudrosti proroků
dětinštíš rok po roku
a stále aktivněji passé
přepíráš si plenky

imanence
Kulturní lidé jsou pod stolem první
Vždycky
Strašně málo snesou
Notoricky

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (5)
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incest
Krása opravdu je v jednoduchosti
bohužel se obě stýkají s hloupostí

infantilitáta
Hotový byl natotata
byla z toho trojčatata

informovanost
Slyšet
o čem se mlčí
Vidět
co se za víčky krčí

inkvizice
Šetrně dnes doporučí
zbavit duše hříšných tíh
ambulantní interrupcí
donošených knih

inspektorát kultury
Co furt máte proti hyenám
tahleta příkladně
ve verších vyje nám

insuficience
Vítejme činy
byť by i ze sta
do jednoho šlo 
jenom o gesta

internacionalismus
To je schopnost pevně věřit
(nikoli však v kostele)
košile že na věšáku
hřeje víc než na těle

intoxikace
To už není skepse, kristapána!
Tady byla sepse duše zanedbána

involuce
Člověk?
Jen človíček
Přesněji - červíček

- ismus
Ten si ale dovoluje!
Vůbec se nedovoluje

Kapky deště

Marek Velebný  

Těžké časy nešťastníka Ponožky
Michal Ponožka je takovou svéráznou

plzeňskou postavičkou. Stává se hrdi-
nou nechtěných příběhů, ani neví jak.
Tak jednou po Vánocích šel na trolejbus,
bylo něco po osmé večer a dvanáctka
mu ujela zrovna před nosem. Najednou
měl takový divný pocit, že vedle něho
někdo stojí. Měl sto chutí být neviditelný.
Slyšel však nesrozumitelné huhlání,
třebaže se snažil ho pouštět hned
druhým uchem ven. Na otázky „Kam

jdeš?“ se již naučil zásadně neodpoví-
dat. Pak mu najednou na rameni přistála
ruka. Otočil se, spíš podle čichu, a úle-
kem strnul. Ruka patřila špinavé, notně
opilé starší cikánce. Vrávoravě odložila
láhev čehosi na rantl výkladní skříně.
„Pojď se milovat,“ zahlaholila a mladíkovi
tuhla v žilách krev a žaludek začal metat
kozelce. „Ty se nechceš milovat? Snad
nejseš buzík?“ Spásná myšlenka! Michal
se provinil proti své sexuální orientaci
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a rychle přitakal, jako že je. Jen aby se jí
zbavil! Díky bohu, po téhle poznámce už
měl klid. 

Mladý muž se jménem Michal Ponožka
snad podobné příhody magicky přitahu-
je. Obvykle se mu to stává v pozdních
hodinách, kdy mu pravidelně nabízejí
„sociální pracovnice“ své služby právě
otázkou „Ahoj, kam jdeš?“ Raději vždy
zrychlil krok, občas dělal, že neslyší,
jindy s díky poděkoval. Zač? Za zájem
o jeho osobu? 

Michal je citlivka, přivádí ho do rozpa-
ků, když tyhle existence z „klubu přátel
krabicové poezie“ se ještě cítí uraženy,
když nereaguje. Bojí se jich.

Jiný večer ho v podchodu u nádraží
dívka se psem a s image punkerky po-
žádala o příspěvek na cigarety. Volala za
ním, proč jí neodpovídá, proč s ní nemlu-
ví, když se ho ptá. Zrychluje krok. Zná-
mému žebrákovi zvanému Dobrý den ale
většinou nějaký ten drobný peníz dá. Cu-
krovkáře s brýlemi raději obchází nebo
přejde na protější chodník Jednou mu
Michal dal dvacku, a když se mu mince
nezdála dostatečná, nabídl vratné láhve,
které nesl do obchodu. „Falešný diabe-
tik“ neměl zájem. 

To na rohu náměstí onehdy rád vytáhl
drobné jako příspěvek snědým obyvate-
lům, jedno nač – na cigarety, na cokoliv.
Jen aby vyvázl bez úhony a nepodívali se
mu do peněženky hlouběji! Ještě než
spěšně zmizel, slyšel otázku: „Nemáme ti
s hledáním pomoct?“ 

Jednou takhle večer šel Michal zase
do knihovny a zrovna vedle baru U Bedři-
cha se ho dvě holky ptají na cestu na
autobusové nádraží. Ochotně začal ces-
tu popisovat. Vtom ho ta starší přeruší:
„Ale já se tě chtěla zeptat, jestli nepotře-

buješ holku?“ Zkoprnělý Ponožka ne-
směle přitakal. Měl sice trochu strach,
ale neuměl lhát. Zašli do baru na čaj, Mi-
chal přistoupil na cenovou nabídku a hol-
ky ho doprovodily do bytu. Před vcho-
dem do činžáku dal starší požadovaný
obolus a mladší Marika, štíhlá dívka
s krátkými zrzavými vlasy, v červené raj-
covní kožené bundě, ho pak následovala
po schodišti do pátého patra. Doma si
chtěla chvíli s Michalem povídat, snad
aby rychleji uplynula smluvená půlhodin-
ka. Pár slov – kam chodí do školy, že
bydlí u kamarádky a samozřejmě – potře-
buje peníze. Klasika. Pak se hned zepta-
la: „Tak jak to chceš?“ Michal by si nej-
raději dal panáka! Neuměl odpovědět.
Měl nepříjemný pocit. Ne, pití raději ne,
co kdyby mu tam něco hodila! Ode-
vzdám se do vůle boží, pomyslel si. Ještě
zhasl velké světlo... Marika vytáhla kon-
dom... Michal se cítil zoufalý. Nesvůj.
Milování si představoval jinak. S láskou.
Nervózně hladil dívčiny drobné prsy. „Tak
už pojď, dělej, nemáme moc času,“ nalé-
hala Marika s hubenýma nohama a před-
váděla Michalovi svůj vyholený pracovní
nástroj. „Co koukáš, bobříci už neletí.
Aspoň nebudeš mít chlupy v puse,“ ha-
lekala. Michal si teď, na povel, neuměl
moc poradit. Marika ano. Žádná sláva,
pomyslel si. Pár okamžiků a vlastně ne-
cítil nic. Stálo to za to? Tohle je sex? 

A tak si dnes – při vzpomínce na Ma-
riku – nešťastník Michal Ponožka raději
narazí kulicha „více do čela“ a odvážně
projde prázdným podchodem, kde ne-
fungují eskalátory, dumaje, co se mu asi
v dalších dnech zase přihodí. V měst-
ských ulicích nebo i v „socce“, jak někte-
ří přezdívají MHD, není totiž pro inspiraci
na nějaký ten příběh daleko.
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Luboš Vinš

Mont-Saint-Michel (dokončení)
Stojíme opět na silnici, moje družka

s dvousetfrankovou bankovkou za výstři-
hem, a odzbrojeni tím bezprostředním
gestem se usmíváme. Odjíždějící Francou-
zi nám vesele mávají. Mávání opětujeme. 

Projdete-li nenápadně bránou kempu
dělajíce jako že ty batohy a zaprášené
tašky nic, můžete se v kabince osprcho-
vat. Snad odměnou za uhýbavou hru
moře. A když nám dvě stě franků spadlo
doslova z nebe, rozhodujeme se pro
večeři. Alespoň na chvíli si přestáváme
připadat jako nuzáci z východu, z jiného
světa. Ústřice si ovšem nedáme. Nalézá-
me útulnou malou restauraci, kde nás pa-
ní majitelka přívětivě vítá. Myslí, že se
jedná o Angličany. Přináší jídelní lístek,
na němž zhola ničemu nerozumíme. Ale
já vám vše vysvětlím, tvrdí ta milá paní.
Její jazyková výzbroj skládá se však
pouze z několika anglických slov. Máme
notný hlad, ta ranní svačinka již dávno
zmizela v bezedných útrobách, a cosi si
prostě objednáváme. 

Opět přichází ke slovu má chatrná fran-
couzština a zachová se pěkně záludně.
Pro nás Středoevropany zní francouzské
číslice dvě a deset téměř stejně, a tak
objednávám pokrm desetkrát. Milá paní
překvapeně zírá a my také. Naštěstí včas
přicházím na svůj omyl a napravuji jej.
Spokojeně odchází. Tím nejistota nekon-
čí. Vedle ke stolu přinášejí ohromnou mí-
su temných škeblí. Zdrceně na to zíráme
v očekávání věcí příštích. Přízní nebes
jsme si naštěstí nakonec ústřice neob-
jednali. Paní přináší předkrm a jako hlavní
jídlo velmi chutnou rybku. S úlevou, že
nás ústřice minuly, objednáváme si lah-
vinku burgundského. Musím říci, že jsem

si chvíli připadal jako ve filmu. Vinný lístek
by vydal na slušnou povídku! My ovšem
vybírali podle ceny. 

Paní majitelka se velmi zajímala, zdali
nám chutnalo, ne jako u nás doma, kde
hosta berou pouze jako zdroj příjmu. Pak
se začala na cosi vyptávat. Zprvu přívě-
tivě, pak s trochou naléhavosti. Jednalo
se o další chod. Ach, ti Francouzi! Věděli
jsme, že si již nemůžeme absolutně nic
dovolit, už víno nám pěkně pocuchalo
rozpočet. Bylo však vidět, že ji zjevně
trápí naše nepřístupnost. Přece moji hos-
té neodejdou bez oné nezbytné tečky za
jídlem! Podařilo se mi vyrozumět, že je
pro ni důležité, zdali bychom dali před-
nost moučníku, anebo sýru. Sýru, pro-
zrazujeme neopatrně. Paní hbitě přináší
podnos s asi patnácti druhy sýra. U nás
v obchodech se tehdy vyskytovaly dva
druhy. Prosím, dejte si, pobízí nás ta milá
paní. Sýry brzy zmizely prokládány douš-
ky výtečného burgundského. Všechny.
Milou paní to viditelně zaskočilo. Nicmé-
ně se profesionálně ptá, zdali nám chut-
nalo, a po zhodnocení situace přináší pro
hladovce z východu nádavkem ještě
moučník. Opravdu nám chutnalo! Platí-
me a rozcházíme se s paní majitelkou slo-
vy vzájemného uznání. Alespoň doufám.
Pak nám, buranům z postkomunistické-
ho Československa dochází, že dezert
nebo sýr je běžnou součástí menu. Dvě
stě franků nám sice nestačilo, avšak ale-
spoň na chvíli jsme si ve světě připadali
trochu normálně.

Výbornou večeři si však náš nebohý,
scvrklý žaludeček nenechal líbit. Nejdřív
nic a pak tyto lukulské hody! Udělalo se
nám z přemíry dobrého jídla a pití poně-
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kud nevolno, což nezbývalo než nésti
statečně. Na noc nalézáme místečko
v parčíku nad mořem. Dolů vedou ro-
mantické schody. Sedíme, meditujeme
nad lahodnou večeří a plánujeme, kam
vyrazíme nazítří, přítulné vlnky oňucháva-
jí nožky. Za chvíli voda sahá po lýtka.

Zmateně poposedáváme. A opět. Zne-
chuceně se vracíme do spacáků. Ráno
nás napravo praštila do očí ohromná
hráz. Tak tahle kouzelnice přičaruje a od-
čaruje moře, kdy se jí zachce? Přílivová
elektrárna. Nakonec můžeme být rádi,
že nás neutopila jako koťata.

Mladý Západ

Jana Tichá

Silvestrovský Titanic
Ačkoliv všude bylo plno světel, hudby

a smíchu, tušila jsem, že se obrovský ko-
los potápí. Někde vedle mě neúnavně
šuměl ledový proud severního oceánu –
to už jsem totiž nějakou chvíli byla ve
vodě, když jsem si začala naplno uvědo-
movat, že se topím. Hmatala jsem kolem
sebe a nahmatávala jsem kusy oblečení
bez těl ubožáků, která již vyklouzla ze
šatů do ledové vody. Můj osud se náhle
zdál být nepochopitelný a strašný, a jak
už to v závěrečných chvílích života bývá,
vracely se mi na mysl poslední hodiny
a momenty toho, co se dělo, než jsem
nastoupila na tu ohromnou loď. Chvíle
štěstí a radosti s mým novým přítelem,
kterého jsem nepotkala čistě náhodou,
jak se dost často povídá, ale byl to můj
nový pracovní kolega, a protože byl
o dost mladší, vůbec by mě bylo nena-
padlo, že má o mne zájem.

Skryt duše by byl nejspíš zůstal skryt,
nebýt naší společné služební cesty –
a on se náhle odhodlal k ofenzivě.
Opravdu zcela náhodou jsme zastavili
u lesa vonícího houbami za účelem vy-
hledat pár hříbků, ale najednou jsem byla
schvácena do mužské (no – spíš chla-

pecké?) náruče, zvedl mne a nesl a nesl
a já na to: co blbneš, tak sranda už byla
a teď mě pusť. Ale nepustil a že mě po-
nese ne metr, ne pět metrů, ale deset,
padesát, sto metrů a vůbec, škoda, že
není válka. A já na to: co to prosímtě me-
leš, co sem pleteš válku. A on že by mě
mohl vynést například z díry po granátu,
tím mě zachránit a byla by z toho láska na
celý život (aha, miláček čte pilně Re-
marquea). Protože mne totiž už nějakou
dobu nepřetržitě obdivuje, tajně miluje,
a rád by mě miloval doopravdy. O vzá-
jemném věku jsme se nebavili, ale jak mi
postupně zalidnil byt a částečně i život
svými vrstevníky, zjistila jsem, že všem je
…cet a něco, a ve volných chvílích
plných stresu a depresí ze svého stáří
a z vlaku, který mi ujíždí, jsem přemýšle-
la, jestli bych dokázala být takhle bez-
starostná a bezprostřední a potetovaná
na choulostivých místech. Pomalu jsem
přivykla hovorům, v nichž asi tak pětkrát
v každé větě znělo něžné „vole“ bez
ohledu na volské pohlaví, hodně často
„ty brďo“, anebo opravdový záhadolam
„tý jo“, který jsem poprvé uslyšela v ne-
příjemné vazbě „tý jo, tobě už je fakt tři-
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cet?“, což pronesla superlesklá ústa
s peckou v koutku pod blonďatým miká-
dem a nosík nasával štítivě vzduch, jako
bych páchla plesnivinou z hrobu. Ale pak
mně věnovala voňavku, která hrobní
pachy spolehlivě přehluší, můj vlak za-
brzdil s radostným skřípěním a všichni
jsme byli super kámoši, pořád a pořád,
až do osudného Silvestra.

Slejzali se postupně, každý několik lah-
ví, zatímco já, vzorná stařena, jsem do-
dala vlastnoručně vyrobený guláš a ně-
jaké ty gurmánské pikanterie. A ještě
předtím jsem si zatopila v koupelně – byl
tam takový válcový kotel, kde se topilo,
ale pak tam bylo příjemně teploučko,
a když tekla voda, bylo tam plno páry ja-
ko v sauně.

„Proč topíš?“ bzučely kolem mě do-
tazy.

„No, nevím jak vy, ale já se totiž budu
o půlnoci koupat,“ a opravdu jsem se tě-
šila na vanu plnou teplé vody.

„V tomhle?“ ukázal jeden prst, ozdobe-
ný prstenem ve tvaru stříbrné lebky, na
asi tak sedmery modré džíny namočené
ve vaně do žíraviny namíchané z několika
druhů pracích prášků, písku na nádobí,
jaru a sava, za účelem odmočení nej-
hrubší špíny.

„Jo, přesně. Tohle odeperu, přendám
do škopku a pak sem pěkně přelezu za
účelem vyprat sebe.“

„Chm!“ a prst s lebkou se vrátil k tvrdé-
mu alkoholu a ostatním dobrotám, do ví-
ru zábavy, která se mezitím rozpoutala,
k hluku, k hudbě, k tanečkům, dalším sil-
vestrovským blbinkám a spoustě, oprav-
du spoustě pití. Na svou půlnoční koupel
jsem si vzpomněla až dlouho po půlnoci.

„Nelez tam,“ zrazoval mne můj mladý
přítel a kamarád ze zákopů, ztěžka opře-
ný o horký kotel. Ano, byla jsem zviklána,
ale ve hře byla vlastnoručně vyrobená

horká voda, odér páry, samota, klid a po-
hoda, zkrátka taková voňavá oáza upro-
střed zdivočelé vřavy.

„Kdybych se asi tak za půl hodiny ne-
vrátila, přijď pro mne,“ zamávala jsem
všem na molu a nastoupila plavbu. Zpo-
čátku byla příznivá, v teplých proudech,
ale postupně byla vystřídána proudy
chladnějšími, až úplně ledovými, osvětle-
ný kolos skomíral a já také. Absolutně
podchlazená, jak proud z nezavřené vý-
pustě z kotle zchladl a volně protékal
kolem mne výpustí zase pryč do širého
oceánu, v prstech jsem držela modré
kusy oblečení a kousek dál se ve víru
tekoucí vody točily další kusy. Pohled na
mé ruce zblízka mnou doslova otřásl –
byly rozmočené, zpuchřelé, a rozměklé
zřejmě práškovou žíravinou, stejně jako
ostatní kůže. To už jsem byla dokonale
probuzena, vylétla jsem z vany jako tor-
pédo do obýváku, kde bylo pořád plno
světla jak z lustrů a lampiček, ale už
i denního, a mezi porůznu ležícími těly
jsem konečně našla to jeho.

„Já tě nenávidím – nenávidím tě!“ sy-
čela jsem zblízka do jeho spícího obliče-
je jako zlý had a vytřásala jsem z něj duši.
„Tak to je ta tvá díra po granátu – a klid-
ně bys mne nechal utopit! Jen se podívej
na moje ruce!“ a přistrčila jsem mu před
oči nazelenalý pařát s visící, opuchlou
kůží, která připomínala plovací blány.
Probudil se k smrti vyděšen promodra-
lým strašidlem, které s ním vztekle clou-
malo a mezi drkotajícími zuby cedilo
proudy dalších nesouvislých nadávek.
Nenechala jsem se ani uchlácholit, ani
ukecat. O léčení chřipky a masírování
zkrabatělé kůže po celém těle psát ne-
budu.

Tak skončil můj Titanic i velká láska od
Remarquea, můj vlak opět odbrzdil, jede
dál a dál a nabírá na rychlosti.
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Jakub Bělan 

Furioso
# 1

Rodí se;
houževnatý,
plný strachu.

Rodí se prudkými tahy;
vše zapisuje.
Kudy jde,
tudy táhne mrtvolu abecedy.

Rozplozuje se,
jako magma žhne všemi směry.

Je houževnatý,
bují;
znovu se plní strachem.

Utichne v prameni světa;
naráz utichne
a skryje se.

# 2

Skrývá se;
skrývá se v prostoru:
ostře řezaném,
nasvíceném kvádrem světla.

Dýchá jednou za čas,
a když má kdy,
popouští uzdu gestům.

Cokoli je čímkoli:
rytmus musem,
voda vadou,
drzost ryzostí.

Žije v skrytu;
tam,
kde jeho součásti nikdo nehmatá.

Žije v skrytu,
protože je součástí:
ustupujícího prostoru.

# 3

Ustupuje;
má se k ústupu pokaždé,
když začne ubývat.

Ubývá vždycky třetí den;
zpytuje se patro po patru,
plní si kapsy dechem.

Má se k dechu,
jako by to bylo cosi,
co lze odmocnit.

Žije v bludu:
stárne,
aniž by učinil krok;
kráčí bez sebe.

Odmocňuje se,
ustupuje:
je plný světla,
které v prvním bodě za obzorem
zmlkne.
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# 4

Mlčí,
aniž co říká.

Říkal si o tu chvíli;
přivolával ji:
jakmile se probudil,
jakmile usnul.

V tu ránu se podněcoval;
v kraji,
kterým tekla mrtvá slova,
ve slatinách řeči.

Podněcoval se;
natolik,
až se vznítil,
zapustil kořeny
a zmlknul.

# 5

Vzněcuje se,
volají.

Září do ticha;
opakuje se:
obtáčí se kolem duhového kvádru,
rozpouští se v náruči barev,
které sotva poznal.

Vzněcuje se,
plane temným světlem.

Zakrývají mu dlaněmi ústa;
ale on nepotřebuje dech:
baží po třpytu.

Je mu dáno planout
uprostřed každého pohybu;
v jakémkoli bodě.

Zachvátit každý úhel…

# 6

Zachvacuje všechno;
je na koni.

Je zchváceným koněm:
zůstávají za ním průrvy,
mrtvá skaliska,
drobky řeči.

Kdyby dostal na vybranou,
ptal by se,
kde se skrýval,
kudy ustupoval,
kdy mlčel.

Nikdo se neptá;
jeho víra vadne.

Sestupuje pod zem;
umírá.

# 7

Lituje,
ale muselo to být:
umírá.

Věky koumal,
kudy vyjít z plamenů,
a připadl na své dlaně.

Otočil je naruby
a vymámil z nich moře:

Stát se lodí
znamená jediné:
nalodit se.

Znovu se nalodit.

Prosinec 2007 – leden 2008
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David Brabec 

Ďábel si mne ruce

Píseň rockera

Můj život to byl
běh na krátký trati,
všechny jsem prudil,
do kytary mlátil.
Cigára kouřil
a whisku jsem lokal,
s Floydy zeď bořil
a s ženskýma tokal.

Nonstopy, herny
a iks sexy holek
a brejle černý
jak Brichta či Volek.
Pak se to stalo
– probila kytara,
pohřeb stál málo
a nikdo se nestará.

ref:
Sláva je pryč, jen měsíc mi svítí,
já si čtu s Nerudou Hřbitovní kvítí.
Hřbitovní kvítí, těch veršů pár, 
a hvězdám zpívám, jak málo jsem stár.
Sláva je v trapu a hnije tu listí
trochu to nasere, když jeden zjistí,
že jen po půl roce, co leží tu tuhej
má jeho ženský v posteli druhej.

Dušičky k vzteku
– jen svíčkový báby, 
a já bych z fleku
se fernetem dávil.
Na zdraví, žiju!
hejbaj mnou červi, 
jsem v deliriu
a už nemám nervy.

Tisíc let nudy, 
v tomhle penzionu
teď už mě budí
jen zvonění zvonu.
Na epitafu
omletý fráze, 
nafotografuj
mých věrných nářek.

Souvenir

Toulám se po boulevardu, 
připitý pastisem,
tady jsem hrával čáru, 
chytil do pasti sen.
Sen o tom, že až dospěju
a poznám vůni ženských klínů, 
hned další sklenku naleju
a utopím v ní svoji vinu.

ref.
Tisíce cigaret měl jsem v hrsti, 
hladil jsem kočky proti srsti, 
o lahve zakopával v bytě, 
do cizích ložnic vodil si tě.
Opilý spával u dveří, 
rozléval víno do peřin, 
po barech čmáral hloupé rýmy, 
zvracel před vraty kostelními.

Boulevard je vylidněný, 
chat noir kráčí přes cestu,
v lahvi už ani kapka není,
cigáro típám o vestu.
Klopýtám k poslednímu baru, 
co svítí kousek od mne
- absinthu sklenka plná žáru
a ďábel? Ten si ruce mne.



21

Funebrácká

Potkal pán pána na Pankráci,
byli to oba funebráci,
jen místo černých obleků
lehali v pruzích na deku.

Oba naráz pak vyšli z lochu,
v hospodě poseděli trochu,
dali pár černých šviháků
a všechno měli na háku.

ref:
Funebrák si po funusu
odkašle a utře pusu,
potom se dá do poklusu
– má vstupenku do cirkusu.
Pak šaškuje mezi hroby,
tvář si klaunským nosem zdobí, 
tančí valčík na dvě doby,
má se skvěle, no tak coby...
Nutí k tanci pozůstalé, 
dámy v letech, děti malé, 
nebožtíka taky málem
nechá tančit v rakvi cvalem.
Na varhany hraje svěže, 
umíráček bije z věže, 
umrlec je zatím vleže, 
ještě chvíli bude – kdeže!

Chvíli tam pili i se ženou,
jinde ji ti dva neseženou.
Moc se k nim ale nehodila
bílá sukýnka a svetřík lila.

Na havrany jí zašly chutě, 
šla dělat dojem na labutě 
a nechala ty havrany,
ať si čekají na vrány.

My Stupid Blues 
of Tramway Revolution

Venku si děti skáčou panáka
a já tu sedím jako tělo bez duše
a soused odnaproti zase huláká.
Asi si skočím taky na panáka...

Kámoši v trapu, tak si tu sedím sám.
Celkem je chápu, když se tak poslouchám.
Tak ještě pivo s rumem, tak kdo je tady pán?
Já nasucho tu sedět nehodlám!

Večer se protáh, prej domů mám jít spát, 
tenhle bar není otevřenej napořád, 
prej mám jít jinam vyspávat, prej mám jít 

jinam spát, 
poslední Kalandra už dohrává.

A jedu na stojáka v ranní tramvaji,
s nedokouřenou, típlou cigaretou v ruce
a semafory blues mi zpívají
blues tramvajový revoluce
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David Charvát  

Osolsobě
Ani moc chytrý, ani zcela hloupý,
zkrátka byl jsem tím, čím jsem byl:
směsí octa a jedlého oleje.

Nicanor Parra

Bylo mi vyčítáno, spíláno, hřbetem dla-
ně na srozuměnou dáno (i smečku zdivo-
čelých australských dingů na mě poštva-
li), že se ve svých příspěvcích nepěkně
o své kolegy z divadla otírám, zatímco
sám sebe všanc nedám. Každý den cho-
díme na trh s pravdou i se lží, a tak i já
dnes půjdu prodávat.

Odmalička jsem chtěl být slavným
sportovcem. Intelektuální znalosti byly
v mých preferencích vždy až za fotbalový-
mi dovednostmi, a to nikoli o prsa, nýbrž
o celou délku koně. 

Po úspěšně zvládnutých talentových
zkouškách jsem se dostal na vysněnou
sportovní fotbalovou školu. 

Nemilé bylo, že trenéři si vedli tzv. trest-
ný sešit, do kterého během týdne zapiso-
vali poznámky, pětky a čtyřky. Ten, kdo
jich obdržel množství větší než malé, ne-
mohl o víkendu za trest nastoupit na zá-
pas. Pochopitelně jsme to různě fixlovali
a kamuflovali, jinak by na hřišti pravidelně
chyběla nejmíň polovina mančaftu. 

Z předmětů jsem měl nejraději češtinu
a výtvarnou výchovu. Učitelka mě stále
posílala na výtvarné soutěže, kde jsem
pohříchu nikdy neuspěl. Přece jen jsem
takový talent nebyl, což se koneckonců
projevilo později, když jsem dělal přijíma-
cí zkoušky na nejmenovanou výtvarnou
školu. Měli jsme za úkol vystihnout co
možná nejvěrněji (uhlem nebo rumělkou)
bustu řeckého filozofa Sókrata, pod níž

se na zřasené draperii nacházely housle
se smyčcem. Faktem je, že jsem měl
dost těžký úhel, a asi právě proto jsem to
nakonec vzdal. V půli vyměřeného času
jsem profesorsky sundal čtvrtku ze sto-
janu a svůj počin nazval Fantomas s levi-
tujícími houslemi. Dílo jsem posléze sig-
noval Tomáš Marný. 

Maně si vzpomínám ještě na jednu ho-
dinu češtiny. Zadání slohové práce zně-
lo: Vladimír Remek – první českosloven-
ský kosmonaut ve vesmíru. Látku jsem
pojal trochu netradičně. Představil jsem
Remka nikoliv jako neohroženého hrdi-
nu, nýbrž (dle příkladu Karla Čapka) jako
obyčejného malého českého člověka.
Zatímco ostatní spolužáci se vyžívali v po-
pisu rakety a odpalovací rampy, můj pří-
běh začínal v okamžiku, kdy se Vladimír
probudí, obuje si pantofle a jde si vyčistit
sklovinu. Poté si vysvléká apartní pyža-
mo, udělá si čaj s citronem... V tomto
duchu to pokračovalo až do chvíle, kdy
Remek otevře domovní dveře a levou no-
hou vychází do slunného dne. Nutno do-
dat, že se psal rok 1985. Dostal jsem za
čtyři a má spisovatelská dráha byla na-
dlouho uložena k ledu.

Literární múza mě opět políbila až na
gymnáziu. To jsem vystudoval celkem ob-
stojně i přes vražedné matematicko-fyzi-
kální zaměření. Na střední škole se také
začala nová kapitola mého života. Natrva-
lo mě totiž ovlivnil můj tehdejší češtinář
(doporučoval mi knížky, radil při prvních
básnických pokusech a hlavně škrtal
a škrtal, což bylo pro začínajícího poetu
tím největším dobrodiním). A tak pro dne-
šek končím a následující škrtám.
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Hořkosladkost
Volným stylem, abychom se nenudili a lépe

splynuli s esencí útlé sbírky básní Romana
Knížete Zvolání do mlhy (která je doplněna
subtilními ilustracemi Petra Jindry, doslovem
Vladimíra Novotného a vyšla v edici Ulita,
sv. 17, Pro libris), je možno proplout vlnami
volnoveršů. Bezpečně. Totiž, nenechám se
zde unášet, ba ani se nepozastavím nad svou
bytostnou subjektivitou – nemá snad právě
text o textu, který je osobní, nezřídka syrově
autobiografický, být na stejné úrovni, tedy:
taktéž surově subjektivní? Mám za to, že má,
a takto naladěn hodlám dokonce pokračovat: 

Soubor začíná rozsáhlým polem (a mám na
mysli vpravdě orné, úrodné, dynamické pole
básnické) Slepý pohled Homérův, věnova-
ným památce Zdeňka Barborky. Při čtení na-
stává pocit, že je vše psáno bezdechým ta-
hem „trumpety Davisovy“, jsme pod přímým
útokem asociací, vyrvaným prchavé přítom-
nosti, zvěčnělým requiem. Zde je třeba si
uvědomit i poněkud ironizovanou spiritualitu
některých veršů: „Opouštím areál františkán-
ský,/ chvála Kristu -/ mniši i řádové sestry,
všichni/ nasazeni do pracovních táborů...“ 

Skepse pokračuje i v následujících tex-
tech, kupříkladu v Carmina diabolica čteme
toto: „Proto jsou chvíle,/ kdy v Bibli najdu
všechno,/ proto jsou chvíle,/ kdy v Bibli ne-
najdu nic.“ Plus rekurentní hlesnutí „Je totiž
jeden Bůh...“ Tyto dvě ukázky mohou vhodně
ilustrovat zajímavou skutečnost: I ten nejzbož-
nější člověk, ať už básník či kněz, má právo
pochybovat o své víře. K tomuto patří i věčné
navracení věřícího k Bohu (chci podotknout,
že nejsem věřící – a hle! Další důkaz – zde
však z opačného konce: nevěřící pochybující
o své nevíře!) – uchování si svobodné duše je
pro člověka, který chce být pánem ve své
bytosti, balšámem. 

Ovšem, odvrátíme-li se na moment od více
či méně religiózních motivů, které mají být
chápány spíše jako osobní zápas autorův,

sledujeme taktéž brutalitu dějinného vývoje
(„Před deseti lety – tanky,/ za dalších třináct
let – tanky!/ Oko si pamatuje ženskou bez
nosu,/ chlapa bez nohy,“). Citlivá lidská by-
tost ukotvená v (ne)smyslu dějin má zkrátka
potřebu se vynaříkat, řečeno slovy Knížetový-
mi: „oplakávat minulé děje“, neztratit se v tom
všem a podat svědectví, protože v umění mů-
že být nalezena některá z možných pravd. To
se potom cítíme jako zakleti do kamene
Escherovy Relativity, kráčíme ze schodů, do
schodů, ze schodů, pořád ztraceni, bez vy-
hlídky na pochopení – a tak lačně čteme
v domnění, že porozumíme, že přečteme
všechno a budeme dokonalí. Ano, už slyším
vaše námitky – zamítají se. Pokročím dál.

Nejen násilnictví historické, ale také pro-
fánní, efemerní, vytržené jakoby ze stránky bul-
várního tisku mohu vystopovat v „knížecích“
básních: „povadlý mečík na hrobě/ soulož
z donucení,/ svatba z donucení.“ To však
v básni Amarant vzbuzuje spíše škleb – vnitřní
autorův a vnější čtenářův. Donutit někoho k vy-
pití nápoje lásky může jedině násilník – nikoliv
zamilovaný. Tak se z milenců stávají řecko-
římští zápasníci a je na co se dívat a čemu se
smát, aneb co všechno zmůže hra s paradoxy.

A nyní si troufám psáti o autobiografičnosti
Knížetova volného šturmu: není snadný úděl
básníkův, o tom není sporu, jde o to, jak se
s tím ten či onen vyrovnává. Psát básně a lite-
raturu vůbec (či muzicírovat, malovat nebo ji-
nak komponovat) se dnes nepokládá za pří-
nos pro společnost. Není to totiž praktické.
Pragmatický svět – největší nepřítel umění
a největší přítel kýče. Pro umělce jsou dvě
cesty: střepy porostlá cesta umění, nebo
k unudění čistá a rovná avenue paumění.
Jistě, čtenáři: každý opravdový umělec je tak
trochu masochista, a tudíž zakončeme toto
povídání hořkými slovy Romana Knížete:
„Říkali mi, nebojte se, zestárnete,/ poezie
vám bude ukradená./ Zatímco zestárli oni,/
ukradeni jsou mi oni.“

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – Stupno,
Svatá Barbora u Radnic

Rodová klasicistní šternberská hrobka stylizo-
vaná do podoby antického chrámu, stíněná pěti
borovicemi (každá zde připomíná jednoho z po-
hřbených členů rodiny), tvoří přirozenou domi-
nantu krajiny kolem Stupna a vyvažuje siluetu
březinského zámku probleskující na protější vý-
šině ze zeleně rozsáhlého parku. V roce 1827
dal hrobku vybudovat Kaspar Maria Sternberg
(1761-1838, důsledně se podepisoval uvede-
nou podobou jména a příjmení). Po smrti bratra
Joachima (1755-1808, dodnes není známo,
kde byl pochován), který byl stavebníkem bře-
zinského zámku a hodlal spojit jeho prostory se
svým vědeckým zájmem o astronomii, meteoro-
logii, mineralogii, chemii a hutnictví, se stal maji-
telem rozsáhlého majetku, k němuž patřily také
Radnice a břaské černouhelné doly. Oba bratři
tvořili vůdčí okruh Královské české učené spo-
lečnosti. Kašpar měl za sebou církevní i diplo-
matickou kariéru – v Řezně byl kanovníkem,
úspěšně se vyrovnával s politickými i diplomat-
ickými úkoly. Odmítl však respektovat okupaci
Napoleona I. a na veškeré funkce rezignoval
v roce 1808. Tehdy zemřel jeho bratr, a tak se
Kašpar uchýlil do Březiny. Zajímal se o paleon-
tologii (koncipoval jedinečný německy psaný
Pokus o zeměpisné a botanické popsání pre-
historické flóry), botaniku (udržoval bohaté ko-
respondenční styky s Alexandrem Humbold-
tem, Pierrem Simonem Laplacem, Georgesem
Cuvierem, Johannem Wolfgangem Goethem).
Další jeho základní dílo se zabývalo dějinami
českého hornictví. Rozsáhlou knihovnu (jen pří-
ruční knihovna, kterou si ponechal, čítala 5 240
svazků), paleontologické, mineralogické a nu-
mismatické sbírky včetně herbáře věnoval
Národnímu muzeu. Do smrti předsedal Spo-
lečnosti Vlastenského muzea v Čechách. Rok
před skonem dospěl k vrcholu své organizační
činnosti – připravil a v Praze řídil se silně osla-
beným zrakem 15. mezinárodní sjezd lékařů
přírodovědců. František Palacký patřil k jeho
blízkým spolupracovníkům. Ve Sternbergově ži-
votopisu se zmínil o jeho impozantní postavě,

lysé hlavě, která upomínala na antické bysty,
o důstojnosti a rozhodnosti zjevu, a také o jeho
duchaplnosti, vřelosti, smyslu pro humor, ale 
i o vůli, jež dovedla tvrdě a výrazně dát najevo
sebevědomí šlechtice. 

Zaslal jediný známý česky psaný dopis Vá-
clavu Hankovi. Palacký vtipně poznamenal, že
pokud by se usuzovalo na jeho národní cítění
podle užívané řeči, musil by být K. M. Stern-
berg prohlášen za Francouze. Umíraje prý
blouznil o osobních věcech česky, o literatuře
německy a latinsky. Zajímavé je, že jeho němči-
na se potýkala s řadou chyb. Snad ještě jedna
charakteristická zmínka – před jeho rakví ve
stupenské hrobce se tyčí nikoliv očekávaný
kříž, ale velké torzo zkamenělého pně stromu.
Malý křížek je přivěšen na stěně.

Záplava zeleně, netřesků, mateřídoušky
a lučních květin nedává tušit, že skrývá svato-
barborský hřbitůvek. Ten připomíná i jedno
jméno. Josef Hylák (1852-1919) se zařadil
mezi regionalisty Rokycanska. Vyučený umě-
lecký řezbář, zajímající se o muzea, výstavy, kni-
hy, přednášky, divadlo, se stal výpomocným
učitelem a po postupně vykonaných zkouškách
učitelem obecné školy. Z rodné Poličky tak za-
kotvil v Dýšině, Chrástu, Němčovicích a defini-
tivně v Radnicích jako ředitel dívčí školy. Sbíral
pověsti, báje, říkadla, studoval lidové zvyky, zají-
mal se o kroj, publikoval v Českém lidu, ale pak
hlavně v Brdském kraji, jímž Bohuslav Horák
založil proslulou tradici rokycanského národo-
pisného studia. V Radnicích se Hylák ujal řízení
muzea, uspořádal městský archiv. Obsáhlá
přednášková činnost s vlasteneckým zaujetím a
proslovanskými sympatiemi mu spolu s dva-
nácti členy obecního zastupitelstva vynesla na
přelomu let 1914-1915 věznění – neúčastnili se
slavnostních bohoslužeb, což bylo chápáno
jako urážka Veličenstva. Vojenský soud zastavil
trestní řízení, ale Hylák dostal od okresní školní
rady důtku: „Hleďte si pouze školy, přednášek
zanechte, jinak by to pro Vás velice těžké
následky míti mohlo.“ Zhoubný nádor loketní
kosti jako osudová ironie přerušil sestavování
Kroniky Radnic a Historie radnických domů.

Viktor Viktora
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Hledání odpovědí 
v rozporech světa a života

Již po několikáté mám příležitost setkat se
s poezií Romana Knížete. Mohu tedy také sle-
dovat jeho tvůrčí vývoj. V raném období toužil
po romantické volnosti, ale v realitě života
končil jen u nostalgie, rovněž touha po har-
monii, která není, končila v pesimismu. Po-
stupně směřoval k verši patetickému a refle-
xívnímu, naléhavě zachycujícímu proud života
a tušení jeho apokalyptických cest. Že není
básníkem jednostranného vidění, dokázal na-
to, když přešel k poezii lapidární zkratky,
s důrazem na význam slova a hledání jeho
smyslu v souvislosti se smyslem života a (ne)-
smyslem světa. Od básnických apokalyptic-
kých vidin směřoval dále k smíření, k přijetí
reality, která zraňuje, ale existuje. Život vnímal
jako cestu, pohyb, a tedy i možnost. Tím jeho
poezie vstřebávala dvojpólovost, stav i pohyb,
hledání i možnost. 

Poslední sbírka Romana Knížete Insomnia
(v edici Imago et verbum vydala Galerie měs-
ta Plzně v roce 2008) jako by se pokoušela
spojit dvě předchozí cesty svého tvůrčího vý-
voje. Nápadným znakem současné Knížetovy
poezie jsou enumerace a variace. Svědčí to
o zarputilém ohledávání terénu a průzkumu
reality, umocněném navíc neodbytnými gra-
dacemi. Jde touto cestou tak cílevědomě
a zatvrzele, že obětuje i konkrétnost vidění
a prožitku a směřuje k abstraktní pojmovosti
(pravda, věc atd). Od důrazu na programové
smyslově konkrétní východisko „vidět a vní-
mat“ se přesunuje nejen k reflexím, ale dále
k vizím. Při častých variacích obrací a pře-
vrací vazby mezi věcmi, novým pohledem tak
skutečnost ozvláštňuje, prověřuje a objevuje.
S tím souvisí i důmyslná cykličnost, která je
často podstatou výstavby básně, ale přesa-
huje i do vazeb mezi básněmi. 

Jestliže dříve vnímal Roman Kníže svět a ži-
vot jako neúprosný pohyb odněkud někam,
nyní se mu převážně tyto rozpory vtěsnávají
do těkavé statičnosti, jako bychom zkoumali
složitost sil v atomu při statickém pohledu na

něj. Tím se však pohyb uzavírá do jakési
klece. Z toho vyplývá i totální zklamání, bezvý-
chodnost a nápor na zdraví, kdy nemoc
a strádání, psychická rozjitřenost a deprese
jsou odezvou stavu světa, nemocného světa. 

Dříve Roman Kníže rád polarizoval a i zá-
měrně, alegoricky propojoval dění v přírodě
a v životě, takže přírodní obraz byl na první
pohled jakoby rozestřením přírodní lyriky, ale
šlo jen o východisko obrazné reflexe. V po-
slední sbírce se jeho poezie zniterňuje. Pří-
rodní obraz se redukuje na slovo, slovo na
znak, znak na niterné zranění fyzické i psy-
chické, sugerující naléhavost prožitku kompli-
kovaného světa. Akce se postupně mění ve
vizi. 

A tak zbývá jako pointa sbírky otázka. Otáz-
ka, která není cestou, ale hledáním výcho-
diska. Stále je hledáním, nikoliv rezignací.
S touto pointou souvisí i název sbírky, dů-
myslně pluralizovaný. Ty nespavosti mají totiž
mnoho příčin. A z nich také vytryskly básně
poslední sbírky Romana Knížete. 

Bohumil Jirásek 

Něco se stalo

Západočeská zdravice
do Děčína

Na jednoduchou otázku, je-li v nynější pub-
likaci Bohumila Jiráska Dějiny literatury v zá-
padních Čechách (1890-2006) aspoň zmín-
ka o Petru Kerschovi, přichází ještě jedno-
dušší odpověď: není! Což je tuze škoda, po-
něvadž tento pražský rodák je zřetelně spjat
se západočeským regionem: válečné dětství
strávil v Blovicích, v Plzni maturoval a krátce
zde učil – a především o svých zážitcích
z mládí psal, zrovna v mnoha textech, které
mu vycházely v Plži, nejednou měly plzeňské
nebo blovické pozadí a zejména průkaznou
uměleckou kvalitu. Petr Kersch už sice dlou-
há léta žije v Děčíně, ale na západ Čech se
vracívá, účastnil se mj. Literární Šumavy a je-
ho příspěvky měly blízko k čestnému uznání



Plže za prózu – v prvé řadě je to ale pozo-
ruhodný literární tvůrce: vždyť jeho prozaické
cykly Zlatý časy (2002) a Zvěrokruh a jiné
povídky (2003) patří k tomu nejlepšímu, co
bylo v české próze zkraje třetího tisíciletí vy-
dáno! Též proto má autor samostatný medai-
lon na Portálu české literatury Ministerstva
kultury ČR – a právě díky Portálu jsme si
připomněli, že letos v únoru oslavil své pěta-
sedmdesáté narozeniny. Se zpožděním gra-
tulujeme – a přejeme si, kéž by někdo
z plzeňských prozaiků napsal tak výtečné kni-
hy jako právě jubilant Petr Kersch! A dostal se
i do Dějin.

Vladimír Novotný

Mokré prádlo

Vezme to Plž jako fejeton?

Vznikla otázka. Otázka zdánlivě prostá a jed-
noduchá: čím se živí plž?

A hned se hrnou odpovědi. Podle botaniků
prý listím. Zahrádkáři jsou si jisti, že požírá
výhradně jejich okurky, jahody či afrikány.
Houbaře zase děsí díry napáchané v hou-
bách. Zkrátka, plží svět je rozmanitý. A tak se
mi chce vyslovit jednu pozoruhodnou větu:
není plž jako Plž. Posledně jmenovaný se živí
potravou duchovní.

Jenže konkrétně: jakou? Mé badatelské
úsilí by v tom směru stěží překročilo brány
liknavosti, kdybych nebyl do problému vol-
kynevolky vtažen.

Již delší dobu pozoruji, že Plž si na někte-
rých chutných partiích mých literárních pří-
spěvků (příspěvků ostatně řídkých a nečet-
ných) pod záminkou tiskařského šotka po-
vážlivě smlsne. Přesnou diagnozu se mi po-
dařilo učinit až teprve nyní, na půdě letošního
č. 2. Že jsem na to nepřišel dřív! Plž se živí
pointami. Zblajzne je a to, co z něho pak
v pozměněné podobě vyjde... Raději nebazí-
rujme na detailech.

Ty dvě německy psané básničky, které
jsem Plži vnutil, jsou ovšem záměrné pitomos-
ti. Pokládám je za důkaz, že dovedu psát pito-
mosti i německy, k čemuž poznamenávám, že
už nic jiného jsem nikdy v tomto důstojném
jazyce literárně nevytvořil a nevytvořím.

Absurdní nejapnost básničky Unser Bund
jsem se snažil dotvrdit závěrečnou třešničkou
na dortu, totiž popisem stolu, u něhož všich-
ni čtyři ze tří vyjmenovaných besedníků sedí,
a který není ani čtyřrohý, ani kulatý. Pointa
spočívá – bohužel – v tom ani, ani. Německy
weder – noch.

Je jasné, že toto obzvláště vypečené sou-
sto nemohlo uniknout Plžově pozornosti.
Šup, a už bylo v něm. A tak se v závěru bás-
ničky objevila věta „...der ist wieder viereckig,
noch rund“, což v překladu znamená „ten je
opět čtverrohý, ještě kulatý“. Tedy očividný
blábol, nad kterým i autor sám vytřeští oči.

A ušlechtilí čtenáři, pokud se propletou
úskalími německého jazyka, rázem vmanipu-
lují autora do situace charakterizované mo-
tem – a nemýlím-li se – i názvem jednoho
českého filmu. Hlavní personu v něm hrál
Luděk Sobota, pamatujete? Ne? Tak napo-
vím: Ještě větší blbec, než jsme doufali.

Karel Pexidr

S kůží na buben

Nie wieder!

Pravda pravdoucí, pěkně Karel Pexidr vy-
prášil tu naši kůži plží, plžího kožichu nemaje
k ruce. Věru notně si zabubnoval po našich
redakčních hříších plžích, to bolelo! Spráskli
jsme ruce, nakolik právem jsme vypráskáni,
a dobře nám tak: už nikdy, nie wieder, nikdá
noch, nikdy ještě jednou, nebudeme po
nocích lopotně přepisovat páně Pexidrovy
laskavé příspěvky. Protože jednu věc Pexidr
tuze opomněl: Plž má v noci vážně hrozný
hlad. (vlno)
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Květen 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

6. 5. – 19.00 – Hrady a zámky VI

Mužný hrad Valdek (přestože ho založili Buzici)
účinkují Karel Drhovský a Viktor Viktora

13. 5. – 19.00 – Večer Konzervatoře
Blanka Hejtmánková a její studenti

20. 5. – 19.00 – Osobnosti Plzeňska II – Bronislav Losenický
s manželkou Marií Losenickou a dcerou Helenou Vendovou 
rozpráví Viktor Viktora

27. 5. – 19.00 – Jak se dělá kniha II
pokračování dialogu Miroslava Morávka (nakladatelství Koniáš) a jeho hosta o tom,
jak se připravuje vydání knih

Literární výlet:

23. 5. – Chotěšovský klášter
sraz v hale Hlavního nádraží v 11.55, odjezd v 12.08, prohlídka 13.00, 
odjezd z Chotěšova 15.24 (16.30), příjezd do Plzně 15.55 (17.07)

Pozvání Knihovny města Plzně:

12. 5. – 17.00 – Elizabeth B. Browningová: Portugalské sonety
účinkují Gabriela Filippi (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na červen:

3. 6. – 19.00 – prezentace publikace:

Bohumil Jirásek: 
Dějiny literatury v západních Čechách



Tiráž

Šéfredaktor: Vladimír Novotný
Zástupce šéfredaktora: Vladimír Gardavský
Redakce: Jana Horáková, Helena Šlesingerová
Redakční rada: Josef Hrubý, Bohumil Jirásek,
Jan Sojka, Dagmar Svatková, Milan Šedivý,
Viktor Viktora

Adresa redakce: 
B. Smetany 13, 305 94 Plzeň
tel.: 378 038 206, 378 038 207 
e-mail: horakovaj@plzen.eu, 
slesingerova@plzen.eu

Vydávají občanská sdružení Pro libris,
Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury,
Středisko západočeských spisovatelů
a Knihovna města Plzně

Obálka, zlom sazby, grafická úprava: 
Vhrsti

Vydávání je povoleno Ministerstvem 
kultury ČR. 
Evidenční číslo periodického tisku: 
MK ČR E 13766

© Plž – Plzeňský literární život
ročník VIII, č. 5, květen 2009
www.knihovna.plzen.eu

Náklad 500 ks 
ISSN 1213-9890

Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl

Vychází za přispění Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR

Noví autoři Plže:

Blanka Nová – narozena 1953 v Plzni, 
vystudovala obor stomatologie na LF UK, pracuje 
pro farmaceutickou firmu, dosud nepublikovala; 
žije v Plzni

Jana Tichá – narozena 1975 v Plzni, pracuje
v reklamní agentuře v Praze, kde žije; dosud 
nepublikovala 

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Evy Válkové a Milana Karpíška

Z odkazu Anny Jeřábkové

Aforismy Jana Jelínka

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


