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Co napsat na uvítanou do nového ročníku
Plže, jehož první letošní číslo máte právě
před očima? Pocity mohou být různé až pro-
tichůdné. Na jedné straně je zapotřebí klást
si otázky jako například: Vydáme i tenhle roč-
ník? Dovydáme ho? Nebo ho nedovydáme?
A na straně druhé sluší se přiznat i trochu
toho novoročního optimismu: snad se to po-
daří, kéž by v souzvuku redakce, autorů a čte-
nářů. Koneckonců nejsme žádný hýčkaný ni
protěžovaný časopis a máme za sebou pěk-
nou řádku nejrozmanitějších krizí. Nicméně
jsme ještě tady a právě společně vstupujeme
do nynějšího, již devátého (!) ročníku. Když
jsme začínali, asi by málokdo vsadil groš
pouhý, že ještě v roce 2010 budeme tím, co
jsme si tehdy předsevzali: dlouho chybějící
a dlouho postrádanou tribunou západočeské
literární i kulturní veřejnosti. A v té jsme chtěli
a chceme především poskytovat prostor pro
západočeskou slovesnou tvorbu.

Každý rok se v Plzni na sklonku podzimu
uděluje Cena Bohumila Polana – a tentokrát
někteří snaživci mermomocí usilovali, aby-
chom v Plži nezvěděli, kdo je jejím novope-
čeným držitelem: snad že nás nepokládají za
reprezentanta západočeského literárního živo-
ta. Inu, není zapotřebí vždy vědět, stačí se
dovtípit – a loni v listopadu byly poprvé uděle-
ny ceny dvě, za poezii (Romanu Knížeti) i za
prózu (Miloslavě Ledvinové). Oběma laureá-
tům srdečně gratulujeme – a nové básně z pe-
ra Romana Knížete jsme dokonce stihli včlenit
již do prvního letošního čísla, zatímco napří-
klad Aleně Zemančíkové, nositelce čestného

uznání, můžeme poděkovat za tříletou spo-
lupráci ve sféře fejetonistické. I Janu Jelínkovi,
jehož „odcizená slova“ dospěla až k ž.

Pohlédneme-li však na skladbu lednového
čísla, můžeme konstatovat, že ho až na určité
výjimky opět sepsali samí básníci. Vždyť i ně-
kteří literární historikové a kritikové zhřešili
s poezií – a třeba Milan Čechura s písňovými
texty. Vzácnou výjimkou není ani náš plží
host, německý spisovatel a výtvarník Gotthart
Kuppel, který se loni zasloužil o dobré bytí
západočeských tvůrců v Brémách – a tím pá-
dem si plně zaslouží, aby byl představen
v Plži. Představovat naopak nepotřebují ani
Jaroslava Málková, ani Josef Hrubý (rádi jeho
texty uveřejňujeme zkraje roku na zdar nové-
ho ročníku), ani Roman Kníže, ani Jan Sojka
(možná pošilhávající po povídkářství) – a jistě-
že ani Lubomír Mikisek, který se ve chvíli
svého životního jubilea opět vrací na stránky
Plže. Vítáme ho, stejně jako renomovaného
Karla Trinkewitze a básníka Milana Šedivého
v novém hábitu fejetonisty.

Takže Plž v tomto okamžiku vstupuje do
devátého ročníku. Dovedete si ale posled-
ních osm let v Plzni a v západních Čechách
představit bez našeho časopisu? Asi jen
stěží! Však i díky Plži je možná Plzeň už osm
let jedním z hlavních měst evropské kultury.
Nebo k tomu má aspoň o plží krůček blíž.

Vladimír Novotný

1Editorial

Lidi jsou unaveni!

Roman Kníže



2Laudatio pro Plzeň

Jaroslava Málková   

Ve vráskách kamenů

Řeka pod Pecihrádkem

Housle jsou příliš něžné
pro podzimní lesy
Praskot větví
doprovází zobcové flétny
Pod břehem parmičky
Sbírají sílu pro jaro
Vody se brání nočním mrazům

Nemají rády pouta

Z rybníka přes zahrady
přiletí labutě
k trpělivým olším
na břehu řeky

Paměť města

Paměť města
ukládá se v hradbách
Ve vráskách kamenů
přikrývá prach
požáry i povodně
zasypává mory
a nad nimi vyrůstají sloupy
člověčích nářků
Tisíciletí účtem
zavře svůj deník
Podzemí
je svědomí města
uložené ve studních
v každičkém sklípku
S pocitem úcty
se díváme
na neglazovaný pohár
pohřbený
pět set let

Poezie

Josef Hrubý  

Až vystuduji melancholii...
* * *

– Je v tom městě nějaké
prázdné místo v parku?

– Proč se ptáte?
Vaše sochy jsou strašné!

– A vy to víte
kdo vymyslel strach?
I ten který mám v břiše
v patách?

– Sám jsem ho vymodeloval
– Vůbec vám nerozumím
– Víte co? Vy s pochodněmi

si jděte po svých
– A nechte na pokoji 

místo
kam modř tak ráda padá
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* * *

Vyplivuje pocity
jako pecičky

Při každé metafoře
vznítí se mu peněženka

Líbeznost vylučuje
Náhrobním slovem
se nezdržuje

S písátky se dělí o nápady
Psi mají zlost

Co by si přál?
Loď

* * *

Pojďte řádky
které si žijete
bez rozumu
Domluvíme si karneval

Úřady soudy
profese a poradci
přinesou atrapy

Bude slyšet křik doby
mňoukání tvého kocoura
ve špinavé době
špinavé pozdravy

* * *

Knihy jsou velmi odpočaté
čekají na tebe
obrazy zrcadla a zdi

Byla to ona!
Slyšíš ji?

Teď už ne
Mám hluché oči

* * *

Jistoty zrají na všech polích
ale pošetilá láska
je jen jednou

Cedry libánské
v zrzavém údolí
Už se těš
jak často budeš reptat
až vystuduji melancholii

Rychle se ohlédni
ať vidíš toho
kdo tě sem vyhnal

* * *

Kdepak je? Neříkal
že bude v muzeu?
Tam hodí prázdnotu
do osudí
Anebo ještě dál

Tam se zeptá:
Není teď zase doba
kamenná?

* * *

Na kopci bylo světlo
jako by tam ležel
na boku pstruh
a pod ním
zrál třešňový sad
a věčné světlo v kapli

Někde tam je místo
kam čas nikdy nevkročil
A takové ticho
že umíraly zlaté rybičky



4Cena Bohumila Polana

Roman Kníže   

Nebudu o tom mlčet (fragmenty)

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

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

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

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

*

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

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

k západu.

Vtom tramvaj, prosvištěla, prázdná, 
vůbec nezastavila. 
Hned na to druhá, plná lidí,
prosvištěla taky.
Třetí, zase prázdná, mi přibrzdila,
naskočil jsem, nikde nestavěla. 
Tady mi zastavte, hrnul jsem se k řidiči,
tam ale, přidrátován, kostlivec,
velmi se usmíval…

Pochopil jsem, 
že konečná může být kdekoli,
nebo, že -
budeme jezdit donekonečna.



*

A je tu Marléna.
Marléna s blond vlnou, sklánějící se 

k publiku,
Marléna v brokátu, s pokrčenou nohou

povysunutou decentně z rozparku,
Marléna s perlami, s nejkrásnějšíma 

nohama, horentně pojištěnýma,
Marléna, zpívající velice smutnou píseň...
Marléna, zpívající píseň rozpustilou,
Marléna, zpívající americkým vojákům,
Marléna, opustivší Německo,
Marléna, odsoudivší Německo,
Marléna nedůvěřující Německu,
Marléna, smyčcem hrající na pilu,
Marléna v kožichu, v mlze,
Marléna, zahalena v boa, kdekterou 

napodobována.
Marléna zamilovaná, kolikrát?
Marléna se špičkou, s přimhouřenýma 

očima,
Marléna s rukávníkem, v zimě,
Marléna na pohřbu Edith Piaf,
Marléna v autě, jede domů,
Marléna v rádiu, zpívá samozřejmě,
pak mluví,
Marléna, hledící oknem na deštivou ulici,
Marléna, mírně opilá, aby unikla depresi,
Marléna v zimnici, drkotající se, jako když

na hnoji vezou Marii Antoinettu,
Marléna zpráškována, osamocena,
Marléna v horečce, opět sama,
Marléna, mlčící, jak ryby před Štědrým 

dnem,
Marléna, bezradně hledící na Ameriku,
Marléna, čekající, až peklo pomine.
Marléna vezena na nemocničním vozíku,
Marléna umírající,
Marléna pohřbena přec jen v Berlíně…

*

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

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

Při výslechu,
při vymývání mozků –
přítomni tlumočníci.

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

Opona nahoře,
horstvo shlíží
na sklizeň ječmene.

5
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Jan Sojka

Dveře
„Nejsem opilý, jsem záhadný…“
Pavel stál v předsíni a nemotorně se

zouval. Hanka mu vyšla z kuchyně napro-
ti a tento rok už popětadvacáté odpově-
děla stejně. „Tak jo. Běž se rovnou ospr-
chovat, smrdíš jako prase.“ Pavel bez
jakéhokoli náznaku protestu uposlechl
a vpadl do koupelny. Po několika nára-
zech a zakleních se konečně rozzurčela
sprcha.

Hanka se vrátila ke kuchyňskému sto-
lu. Pro tento večer definitivně odložila Bu-
báky pro všední den a ze zásuvky vyndala
zápisníček. Otevřela jej, zapsala do pře-
dem narýsovaných komínků datum, dobu
návratu, stav a první Pavlovu větu. Čas ji
nepřekvapil, Pavel se pravidelně vracel
mezi dvaadvacátou a třiadvacátou hodi-
nou. Ani jeho stav se příliš nelišil od před-
chozích příchodů, zato záhadný byl vů-
bec poprvé. Hanka si slovíčko podtrhla
červeně a prolétla předchozích čtyřiadva-
cet vět. Pětkrát byl zanícený, třikrát těžký,
čtyřikrát nadčasový, paličatý a temný,
dvakrát očištěný a čarodějný, dnes popr-
vé záhadný. Zaklapla notes a sevřela tak
pevně, jako by držela celý jejich vztah.

Popětadvacáté. A máme teprve polovi-
nu března. Čili za sedmdesát pět dní no-
vého roku se jí každý třetí den vrátil ožra-
lý. Schovala zápisník a odešla do ložni-
ce. Ze skříně vylovila deku a odnesla ji
do obýváku na gauč. Nebo ji má hodit do
Pavlovy pracovny na jeho zdravotní
matraci? Rozhodla se pro gauč. Deku
rozložila, načechrala polštář, poté se
zamknula v ložnici. Poprvé. I ona bude
dnes záhadná. A zítra deníček vyhodí.
Co je to vůbec za pitomost, aby si žena
psala, kdy a jak se vrací muž domů? To

jsou ty matčiny nápady! Od začátku se jí
Pavel nepozdával. Svůj nesouhlas dávala
v jeho přítomnosti najevo nepřeslech-
nutelným mlčením, a když ji okolnosti do-
nutily přece jen se o zeti zmínit, vystačila
si s výrazem „tvůj choť“. Navíc vždy peč-
livě zvýraznila hlásku ch, snad aby svému
okolí připomněla, že tohle písmeno bude
vždy obsahovat skrytý posměch. Když
začal Pavel pít, považovala matka za
samozřejmé udělit dceři zásadní radu.
„Od nového roku si to všechno piš. Až si
na tebe bude choť otvírat svou ožralou
hubu, budeš mít v rukou důkazy!“

Jenže Pavel si na Hanku hubu neotví-
ral. Od podzimu, kdy propadl alkoholu, jí
nic nevytkl, ani sebemenší maličkost.
Buď se vrátil pozdě, umyl se a zalehl,
nebo se po práci rozložil na gauči a po
zbytek dne nepřítomně zíral kamsi do
hlasité televize. Po prvním Hančině po-
tratu byl veselý, samý vtip, nápad a pře-
kvapení. Nedovolil jí truchlit nad ztrátou
tolik chtěného dítěte. Avšak po druhém
potratu se v něm něco zlomilo. Ztratil řeč
a dostal žízeň. Zhubl, nápadně pobledl
a jeho oči byly potažené lhostejností.
Jako by to byl on, v jehož těle zemřel
plod. Hanka si otřela slzy do Pavlovy pe-
řiny. Byly cítit jeho vůní i potem. Přikryla
si obličej a vdechovala vše, co dávno
znala. Co bude dál? Co řekne Pavlovi, až
vezme za kliku zamčených dveří? Něco
bude muset říct i on. Nebude do dveří
tlouct nebo kopat, to není jeho styl.
Zřejmě zaklepe, možná se začne omlou-
vat. Každopádně něco udělá. 

Hanka znejistěla. Cítila, že až manžel
vyjde z koupelny, spustí se děj, který do-
nutí jeho i její současnou situaci nějak
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řešit. Zoufale si přála, aby se něco zača-
lo dít, už nemohla takhle přežívat dál.
Zároveň ji vyděsilo, že už nebude moci
události zastavit. Prudce se posadila na
posteli. Nemá radši odemknout? Pavel
vejde, praští sebou a během několika mi-
nut nepřikrytý usne. Ona ho přikryje
a chvíli bude pozorovat jeho vyčerpanou
tvář. Pak se k němu otočí zády, aby ne-
musela dýchat alkoholové výpary, a po-
kusí se usnout. Musí se rozhodnout
rychle, Pavel už je jistě umytý a chystá se
napříč bytem na dnešní poslední cestu.

Stál před zrcadlem. Setřel z něj páru
a zahleděl se na svého dvojníka. Napad-
lo ho, zda by ho vylekalo, kdyby se jeho
protějšek náhle obrátil a odešel z koupel-
ny, zatímco on by dál civěl do prázdného
zrcadla. Asi by to s ním nehlo. Ostatně
ten naproti vypadal příliš unavený, než
aby se pokoušel o cokoli nepředvídatel-
ného.

Pavel otočil kohoutkem, lokl si studené
vody, zvedl hlavu a znovu se střetl se
svým pohledem. Co to dnes v hospodě
zase žvanil? Objednal Bůžkovi dvojitého
čerta a považoval to za bezvadný vtip.
Výrazně pomalejšího Hambatu k poba-
vení ostatních štamgastů přesvědčil, že
Sienkiewiczův román Křižáci je o pavou-
cích, a zjevně nezdravé výčepní Jaruně
svatosvatě přislíbil, že ji přihlásí do Miss
aerobic. Zastyděl se, ale vzápětí se trp-
ce pousmál. Vždyť už zítra si nikdo ne-
bude včerejší hospodské žvásty pamato-
vat. Poslepu sáhl po kartáčku na zuby,
avšak hmat protentokrát selhal. V ruce
držel Hančin. Uvědomil si, že její kartáč-
ky na zuby mu vždycky připadaly tak
nějak hezčí a udržovanější. Vrátil ho
zpět, ovšem myšlenky na Hanku zůstaly. 

Uzavírá se do sebe. Straní se společ-
ných přátel a jeho samotného rovněž. Je
málomluvná a zdá se mu menší než dřív.

Ale chápe to. Ne, zkouší pochopit. Co-
pak se dokáže vcítit do ženské po dvou
potratech? Nedokáže, proto chlastá.
K chlastu nepotřebuje odvahu, postačí
vytrvalost. Beztoho mu přijde lepší pít
než psát tajný deník. Tajný pro Hanku.
On o něm ví už přes měsíc. Ať žijí náhod-
né objevy, když člověk pátrá po něčem
zcela jiném! Nejdřív mu její nápad přišel
jako dobrá terapie, domníval se, že ce-
lou záležitost zlehčí a společně se jed-
nou zápiskům s chutí zasmějí. Teď si to
už nemyslí. Skoro by řekl, že současná
Hanka žije víc se svým deníkem než
s ním. Jak na to vůbec přišla? Že by
tchyně? Sotva, na to je příliš jednodu-
chá. Teatrálně ho přehlížet jí vždycky šlo
náramně, ale na nic víc nemá fantazii.
Bude za tím někdo jiný. Nejspíš nějaká
kamarádka radilka. Odpolední káva, dor-
tík se šlehačkou a zaručené návody, jak
z krize ven. No co, ať si píše, nebude to
on, kdo hru pokazí. Naopak v ní bude
pokračovat a na příště si připraví další,
zbrusu novou větičku na uvítanou. Jaký
by mohl příště být? Zaražený? Kdepak,
to by nevyznělo. Nebo hloubavý? Také
ne. Bude výstřední. Ano, to slovo má
švih, výstřední!

Pavel se ještě naposledy zadíval na
svůj obraz. Neveselý pohled. K čemu
vymýšlí blbiny? Neměl by uvažovat, jak
celou věc konečně vyřešit? Nemůže
pořád chodit domů opilý, v tichosti uléhat
k Hance a předstírat okamžitý spánek,
zatímco ho ona pozoruje. Jako chlap by
měl něco udělat. Jenže tahle věta i její
obsah se dávno změnily v bohapustou
frázi. Netuší, co by měl udělat. Je bez-
radný a jediné, co dokáže, je oddalovat
pitím fakt, že si neví rady.

Vyšel z koupelny. Pozhasínal a popa-
měti, přesto instinktivně pomalu, našla-
poval směrem k ložnici. Nohy se bořily
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Lubomír Mikisek

První láska
Zdobila poslední kytici toho dne a dala

si na ní záležet, neboť se schylovalo k ve-
čeru a za pár minut jí skončí odpolední
směna a potom zamkne květinový stánek
na konečné stanici tramvajové linky a pů-
jde domů. Bělovlasý stařec, stojící u re-
gálu ale patrně nikam nespěchal. Zauja-
tě si prohlížel různě tvarované svíčky
v zářivě jasných barvách. 

„Tak to máte hotové, pane,“ řekla Mar-
tina, „budete mít ještě nějaké přání?“

Muž se otočil a usmál se. Sáhl pro dvě
vysoké svíčky, vrátil se k pultu a z kapsy
vytáhl peněženku. 

„Je úplná škoda si je zapálit, jak jsou
pěkné, co říkáte?“ podíval se na displej
pokladny a zaplatil nákup. 

„Máte pravdu,“ odpověděla a přitom
se snažila počítat bankovky, které mu
vrátí nazpátek, „já jich mám doma taky
celou řadu a vždycky je mi líto některou
použít. Možná tak někdy na nějakou
slavnostní příležitost. Ale dneska večer si
určitě jednu zapálím.“

„Proč zrovna dneska?“ 
„Mám kulaté narozeniny,“ řekla a za-

vřela zásuvku pokladny. 
„Tak to vám gratuluju a hezky si to

užijte,“ na chvíli zaváhal a pak dodal: „My
zase slavíme se ženou padesáté výročí
naší svatby, věřila byste tomu?“ 

Pohlédla na jeho vrásčitou, strništěm
bílých vousů zarostlou tvář. Stál vzpří-

meně, v očích měl jiskru a opravdu vy-
padal jako pevná skála uprostřed nejisto-
ty všedních dnů. 

„Ano, u vás bych tomu věřila,“ odpově-
děla a muž se potěšeně usmál.

Zamkla za ním dveře, na obě okna na-
sadila kovové mříže a do petlic cvakla
visacími zámky. Pak začala počítat ho-
tovost v pokladně. Dnes byla tržba kupo-
divu malá, byl to jeden z nejslabších dnů
za celý týden, ale zatím si z toho hlavu
nedělala. Uložila peníze do kabelky
a vztáhla ruku k vypínači, aby zhasla
světlo, když někdo zaklepal na skleněné
dveře. Až sebou leknutím trhla. Ruka jí
zase klesla, podívala se na hodinky a pak
se otočila. Venku stál muž, možná tak
okolo čtyřicítky, snad o pár let víc. Byl
předkloněný, aby mu byla vidět hlava pod
cedulkou s otvírací dobou, tvář měl při-
tisknutou na sklo a vedle ní sepnuté ruce
jako by se modlil. Dokonce jimi proseb-
ně pohyboval nahoru a dolů a vypadalo
to trochu směšně, ale zároveň tak na-
léhavě, že ihned vykročila ke vchodu
s úmyslem odemknout.  

„Prosím vás, paní Novotná, vy jste mo-
je záchrana,“ vyhrkl a narovnal se, „já
bych nutně potřeboval ještě dneska se-
hnat kytku. Pokud možno nějakou pěk-
nou a velkou…“

„My se odněkud známe?“ zeptala se
a v hlasu jí zazněl tón ostražité nelibosti.

do příjemně měkkého koberce a těsně
před místností, kde skoro bez dechu vy-
čkávala napjatá Hanka, se zastavily. Ru-
ka se natáhla po klice, ale neuchopila ji.
Pomalu se stáhla zpět. Muž zůstal stát

před zamčenými dveřmi, za nimiž čekala
žena s nadějí, že se je pokusí otevřít.
Ještě několik vteřin váhal. Pak se roz-
hodl. Otočil se a v tichosti odešel spát
do své pracovny. 
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„Vy mě ne, ale já si vás přečetl tady na
té tabulce.“ 

Bože, takový trapas, pomyslela si, jak
jednoduché vysvětlení a já z něho málem
udělám zločince. 

„Tak pojďte dál,“ usmála se a otevřela
dveře, „skoro jsem vás považovala za
loupežníka.“

„Ani se vám nedivím. Omlouvám se, já
vím, že chcete jít už domů, ale prosím
vás, musím tu kytku vážně mít, bez ní
bych byl úplně nemožný!“

Zavřela dveře a obešla prodejní pultík.
Přece jenom se za ním cítila trochu jistěj-
ší.

„Tak co byste si přál? Mám tady
chryzantémy, lilie, orchideje, ty jsou
obzvláště pěkné, nějaké gerbery, pár
růží…“ 

„Mně je to jedno, co tam všechno bu-
de, hlavně ať je to hezký a velký pugét.
Nechám to na vás, udělejte to, jak sama
uznáte za vhodné. Je to samozřejmě pro
ženu.“

Vzpomněla si na svoje dnešní naro-
zeniny, a přestože celé dny pracovala
s vůněmi a s čerstvými květinami, vní-
mala by to určitě jinak, kdyby v jiném
prostředí měla také nějakou dostat. Vá-
zala poslední kytici toho dne, to už
věděla jistě, a ta jí narůstala pod rukama.
Nejdříve elegantní a vysoký střed, pak
pozvolna snižující se okraje. Muž ji po-
zoroval. Cítila jeho upřený pohled, až
z toho zrozpačitěla. Kdyby alespoň něco
povídal, pak by jí to vůbec nevadilo, ale
on mlčel a jen se na ni díval. 

„Jste hezká a ta vaše kytka taky,“ řekl
náhle, jako by jí četl myšlenky. 

Měla dojem, že se přeslechla, a kdyby
bývala v tu chvíli pila kávu, určitě by se
zakuckala. Ale raději na to nechtěla rea-
govat, protože taková slova jí už dlouho
nikdo neřekl. 

„Už jste někdy takovouhle kytici dosta-
la?“ promluvil vzápětí znovu. 

„Ne. Vlastně ani při svatbě ne.“
„To je dobře.“
Zvedla k němu oči a ve tvářích trochu

zčervenala. 
„Co je dobře? Že jsem ji nedostala?“
Usmál se. „Ne, tak jsem to nemyslel.

Je dobře, že je tak výjimečně pěkná…
Protože ona si ji zaslouží.“ 

Na jazyku jí zasvrběla otázka, chvíli
zkoumala její chuť a pak ji vyslovila na-
hlas. 

„A kdo je to ona, jestli se můžu ze-
ptat?“ 

„Ano, můžete… Moje první láska.
Potkali jsme se včera náhodně a dneska
spolu máme znovu schůzku, skoro po
pětadvaceti letech.“ Na okamžik se od-
mlčel a pak dodal: „Na první lásky se
totiž nezapomíná, alespoň se to říká.“ 

Tohle uměla pochopit a byla ráda, že jí
odpověděl. Chvíli na něho hleděla, jako
kdyby nevěřila, že takoví muži ještě exis-
tují. „Moje první láska byl můj manžel,“
řekla potom a znělo to jako prosté kon-
statování. „Tak a je to hotové… Bude to
za devět set dvacet korun.“ Převzala od
něho tisícovku, a když mu chtěla vracet
nazpátek, odmítavě zavrtěl hlavou.

„Nechte to být, to je v pořádku. Ani ne-
víte, jak jste mi pomohla. Možná jste mi
zachránila něco, o čem jsem si myslel,
že už je dávno ztracené. Moc vám dě-
kuju.“

Usmála se na něho. „Třeba vám jed-
nou budu taky vyprávět, jak jste pomohl
vy mně.“ 

„Čím?“ udiveně se na ni podíval. 
„To byste asi dneska nepochopil. Snad

někdy příště.“
Zamkla za ním dveře, zhasla světlo

a musela si na chvíli sednout. Představila
si ho, jak kráčí večerním městem na
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schůzku s osudovou ženou svého života,
na níž mu asi velmi záleží, a téměř ji to
dojalo. Seděla v šeru, v koutě květino-
vého stánku a pod víčka si přivolala svoji
úplně první schůzku s Petrem, svým sou-
časným manželem. Viděla ho, jak poma-
lu kráčí vedle ní po rozlehlé louce,
každou chvíli se shýbá, aby ze žluté luční
přikrývky sebral ty nejhezčí pampelišky,
z nichž splétal věneček. Pak jí ho nasadil
na hlavu… Jsi moje princezna se zlatou
čelenkou ve vlasech, řekl a v očích měl
obdiv a něhu. A ty jsi moje první a nej-
větší láska, můj vysněný princ, co mě za-
chránil, oplatila mu hezká slova a pak se
na jejich důkaz objali. Ještě chvíli se
s ním procházela letním odpolednem, od
něhož uplynula už hezká řádka let, a pak
otevřela oči, louka se pozvolna rozply-
nula a proměnila ve smaltované umyvad-
lo, starší ledničku a oprýskaný roh dveří. 

Když vycházela z marketu, začalo
drobně pršet. V obou rukou nesla plné
nákupní tašky a zvažovala, zda má
počkat na tramvaj a svézt se tu jednu
stanici, jež měla k domovu, nebo jestli
má jít pěšky, ale bez deštníku, protože by
ho nad sebou ani nemohla držet. Ne-

vypadalo to však na silný liják, spíše to
odhadovala na takovou obyčejnou pře-
háňku ze zbloudilého mraku. Se skloně-
nou hlavou přešla na chodník a vydala se
do mírného kopečka. 

O patnáct minut později, když ode-
mykala dveře svého bytu, pršet skutečně
přestalo. Unavená, s mokrými vlasy vešla
do kuchyně a konečně postavila obě taš-
ky na zem. Promnula si znecitlivělé prsty
a překročila práh obývacího pokoje. Pak
zůstala stát u dveří. 

Ani v kuchyni, ani tady však žádná kvě-
tina ve váze k jejím narozeninám nebyla.
Ve skrytu duše sice trochu doufala, že by
ji mohlo čekat alespoň nějaké malé pře-
kvapení, ale kdyby si měla sama sobě
upřímně přiznat, moc s tím nepočítala. 

Pouze na válendě ležela její první
láska, na kterou se nezapomíná. Na so-
bě měla modré tepláky s červenými po-
délnými pruhy a na každé noze ponožku
jiné barvy. Pozvedla se na lokti, otočila
hlavu ke dveřím a rozhořčeně pronesla
vyčítavým hlasem: 

„Prosím tě, kde jsi tak dlouho? Já tady
umírám žízní a ty nikde. Přinesla jsi mi to
červený víno?“ 

Aforismy

teorie a praxe
V rovině se objevila
nebezpečná díra
To horu přenesla
slepá víra

tematický úkol
Najde se ústav
který docení
význam tisku
v protetice myšlení?

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (11)
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těšínská jablíčka
Smetí plave
co má váhu, klesá ke dnu
Slabá útěcha
mít jen tuhle jednu

třídní hledisko
Smolařům se zdá, že štěstím
létám v sedmém nebi
Co ti vědí o štěstěně
Jak se umí rozmarně a
sarkasticky šklebit

u

universum
Celý vesmír
se vejde do dvou slov:
celý vesmír

úhel pohledu
Tenhle nesmiřitelně hledí
výsečí hledí

v

věčná pravda
Ví, že není nová
prostě musí zaznít znova

vis maior
Uvolnilo se krásné místo
všechny se nacpou dosyta
kolegyně hltavostí
spadla na dno koryta

vis minor
Ach, ty Země nebohá!
Víra dávno mrtvá je
a faráři jsou nad Boha

vítaná kritika
Odvážně, bez obav, bez strachu
tepe nám nešvary
bez chuti, barvy a zápachu

voiceband
Zapomeňte na chorál
na jeho slávu zašlou
Dnes je to jen vícehlas
jak všichni
na vše
kašlou

vojenská intervence
Politické impotenci
dítě podvržené
Nebo děcko od kleštěnce
mrtvě narozené?

z

zainteresovanost
Přidejte obroku
přidáme do kroku

závazek
Ten náš jde spolehlivě měřit
zavazujeme se povinně věřit

ž

žhavá současnost
kováře potřebuje
hasičů má vždycky dost



12O všem možném

Milan Šedivý  

O jedné vášni
Ó vášně. Vášně jsou. A jaké! Přidržují

nás na světě, jako vích se zachytí v zá-
vanu na smetišti. Jenže k čemu by tu
vášně byly, pokud by neměly svého
majitele kultivovat? 

Na gurmány bychom měli být přísní.
Věřme, že tříbí skutečně chuť, jak říkají,
a ne pupek, jak častokrát bývá. Co si po-
čít s takovou chutí? Chuť je jednostranná
a zajde s gurmánem. Ten je proto z na-
šeho pohledu veliký bláhovec a tříbí, co
po smrti se s ním rozloží. 

I když vášeň sběratelská, přiznejme,
není o moc lepší, má se zarudlými smys-
ly málo společného. 

Tahle vášeň se objevuje už ve své pri-
mitivní formě v dětství. Děvčata mávají
ubrousky, kluci zas rozevírají vějíře hoke-
jistů. Jak vyrostou, začne to chodit do
hospody. Pivní tácky, odnesené tu a tam
ze stolu, dávají základ nahodilé sbírce.
Je jich přehršel a štamgast s jejich sbě-
rem nebude patrně nikdy u konce. Za
chvíli si těmi tuhými kotouči může oblepit
stěnu u ponku. Pak sklep, garáž. Když
už to Čenda začne lepit na lednici nebo
na linku, manželka začne být nervózní.
Jenže kartónu přibývá. Tohleto Čendovo
sbírání je na houby – tvrdí manželka. 

Čenda je ještě ve fázi, kdy má hodně
místa. Vyspělejší sběratelé vědí, o čem
mluvím. Oni znají, jak se mezi svými po-
klady tísní. Je tudíž žádoucí získat smysl
pro vášeň mnohem sofistikovanější, musí
se zamířit výš. V této vyšší úrovni sbírání
je už potřeba šustivých, a těch není nikdy
dost. O to jde, dostat to množství přiná-
šené domů pod tlak. 

Ostatně, když jsme u těch peněz: Jsou
sběratelé, kteří po pětatřicáté podobizně

Palackého, vyložené měsíčně na stůl, se
už opravdovsky od té tváře ve stojáčku
nudí. Takoví peněžní sběratelé se pak
rozhodnou sbírat zlaté či stříbrné pamět-
ní mince: Je na nich pestřejší výběr tváří.

Ovšem ti, kteří uznávají kulturu, její
estetickou hodnotu, přilnou nakonec ke
knihám. Jiní k výtvarnému umění. Byl by
sice milejší širší výběr, jenže zkuste si
sbírat Pljuščenkovy trojité axly... Seřaďte
za sebou Carusovy Rigoletty – bác do
stolu! Sběratel je přece jenom sprostý
materialista. A vždycky bude. 

Tihle sbíráním posedlí vášnivci jsou
obyčejně ve svém životě ukáznění, ne-
protestují, nejsou to Ladislavové Klímo-
vé, chodí do práce a jejich práce je beze
smyslu. Jejich život je banální, jako kaž-
dý druhý. Ale sbírečka, potěšeníčko, je
tím, co dá životu konečně hlavu a patu
a stanoví důležité postupné body běhu
životního. Ne nová linka, ne nová lednič-
ka, po níž baží Čendova manželka, přes-
tože jí stále funguje ta stará. Ano, sběra-
tel přes svou obyčejnost se docela zda-
řile vymyká starému pojmu měšťáctví.
Dělá to ve svých zanedbatelných mož-
nostech, ale taky on pohrdá bydlem.
I sběratelství je gesto; podobně jako
gesto umělecké.

A co že se to sbírá? Staré verneovky
z dvacátých let, dochovaný porcelán,
staré tisky. Čím starší, tím lepší, vzácněj-
ší i dražší. Slovo starožitný a dávný hrají
ve sběratelství roli bazální. V tomhle ringu
řídnoucích a rozpadávajících se věcí se
uplatňuje Šaldův výrok o tom, že krásu
dává teprve perspektiva dálky. 

Kritikova jasnozřivost je občas uvede-
na ad absurdum, jakmile prodejce začne
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penězi vyvažovat tu zemědělský tisk
z osmnáctého století, tu právnický spis
ze století šestnáctého, přestože obsah
(na rozdíl od literatury krásné) je dávno
mrtev a může být ceněn jen vnější arte-
fakt – málokdy valný. Tak jest. 

Co by dejme tomu před osmdesáti sto
lety bylo pro předplatitele výstředně
jednoduché, pozdější sběratel vyvažuje
hnedle úsilím, jakým oplývají jen stopařští
psi. Až dám dohromady tu Pickovu edici,
bude ze mě někdo, říká si třeba. Všech-
ny přítokové kanály má obestavěné. Hlí-
dá. Stojí na vartě. Celou noc, měsíc, rok.
Dny plynou... 

Proti stále napínaným schopnostem
našeho kolektora, a pozor: vskutku hero-
je! dnes nestojí přesila armády. Jeho
snaha má daleko záludnějšího nepřítele.
Je to zas ten všivý čas. Zatímco na jedné
straně doufá, že zhodnotí jeho sbírku,
neudrží se sběratel, aby mu nespílal – té
jeho rozbíhavosti, neuspořádanosti a chao-
tičnosti, v níž se zašantročily kusy jeho
vysněné kolekce. 

Pudově je rozestavěna přehrada z váš-
ně proti záplavám těch nezvladatelných

přirozeností, jež děsí. Na vidinu jakéhos
takéhos usměrnění jsou jím vynakládány
peníze i celé vrtkavé lidské štěstí. Takový
je on, veliký malý sběratel. 

Jen se mu ale prosím vás nesnažte
zavděčit a darovat mu do sbírky nějaký
kus! Jen ho proboha nechte, ať si všech-
no sežene sám. Mohlo by se totiž stát, že
byste do mozaiky neuváženě zasadili ten
poslední kámen... Proklel by vás za vaši
dobrotu. Co by si probůh počal pak?
Sám, uprostřed života, bez budoucích
příslibů? 

Jen málo sběratelů svoje schraňovací
poslání chce opravdu dokončit. Kolekce
nejsou nábytkem; něčím co stojí a trůní.
Ve velikosti jsou vždy podobné svému
majiteli. Jeho zájmy se mísí a prolínají,
a tak toho má co do pestrosti víc. 

Ono taky čekat na věc vyskytující se
méně než zřídka je nesmírně těžké: Je
třeba ulevit netrpělivosti a sáhnout po
něčem stejně krásném a smysluplném.
A hle: je tu základ pro novou sbírku.
A tak to jde, dokud se sběratelovo srdce
neunaví. A ono ne.

Takové jsou ty Sisyfovy děti, sběratelé.

Gotthart Kuppel 

O psu a slepici
Moje linie

Dole, v nízko ležící, suterénu podobné
místnosti, do které měl člověk, jelikož vel-
ké dvojkřídlé dveře byly otevřené, z ulice
dobrý pohled, bylo vidět krejčovou. Stála
po pravé straně za svým stolem a plakala,
neboť jednu objednanou zakázku, jak

jsem se dozvěděl, sako k přešití, musela
nechat ležet z všelijakých důvodů, které
mi nebyly známy. Její obličej zesmutněl
už předtím, než začala plakat. V rytmu
pláče se její ramena pohybovala. 

Hned nad krejčovstvím, na ploché
střeše ohrazené zídkou, byl pes. Mladý
pes, silné postavy, podobný boxerovi.

Výhledy



Pes, jehož prostor k pohybu byl omezen
rozměrem střechy, skákal v jednom kuse
sem a tam a byl očividně v dobré náladě.
Žádné známky smutku nebo dokonce
pláče.

Ve své bujarosti, jejíž příčinu jsem ne-
znal – možná tu vůbec žádná nebyla
a tento pes byl stále dobře naladěn – se
skákající pes dostával pořád znovu na
pravý okraj střechy, aby tam kousal do
volného konce elastického provazovitého
materiálu a s velkou radostí za něj tahal
a škubal. Druhý konec té flexibilní šňůro-
vité věci, zjevně upevněný na ploše stře-
chy, se mému pohledu ztrácel za zdí, jež
střechu obklopovala, přičemž linie, kte-
rou naškubaný materiál vyznačoval, smě-
řovala dolů k plačící krejčové, takže se
pro mě vytvářela souvislost mezi škubá-
ním veselého psa a stále silnějšími, se
záchvaty pláče spojenými pohyby ramen
krejčové, což bylo jistě absurdní, protože
pes a krejčová neměli tušení o součas-
ném postavení toho druhého. Mě to ale
nutilo vidět mezi těmi dvěma šňůrou vy-
tvořenou linii: Pes škubnul, krejčová
prudčeji zaplakala, pes pustil, krejčová
vydechla. Slyšet nebylo ani jednoho, ne-
boť přerušený proud aut se jen tu a tam
hlasitě pohyboval kolem domu.

Když světlo semaforu skočilo na zele-
nou, byl jsem rád, že můžu dál, ale od
obrazu linie mezi krejčovou a psem jsem
se nemohl odpoutat a jsem si jistý, že až
příště budu projíždět touto ulicí, budu
doufat v červenou na semaforu, abych
musel zastavit, a že budu, jakkoli je to
podivné, vyhlížet linii, o které vím jenom
já, linii plnou půvabu a krásy. 

Fotbal
pro Lolín Ríos

Děti chytily slepici mlčky. Přinesly ji,
zobák zmáčknutý, na fotbalové hřiště za
vesnicí. Tam, kde byla tráva ušlapaná od
kroků brankáře, vyhloubily s klidem, na-
vzdory spěchu, díru. Jako nástroje po-
sloužily prsty a nehty. Slepici, zmalátně-
lou, jeden držel v náručí a hladil ji. Když
byla díra dost hluboká, položil slepici na
dno, rukou přejel ještě jednou pečlivě a
jemně po peří a uvolnil zobák. Zatímco
plnili díru hlínou, vydala slepice zvuk, ja-
ko kdyby právě snesla vejce, a už ji skoro
chtěli zase vyhrabat a podívat se. Ale
letadlo, které bylo nejdřív jen slyšet a pak
i vidět, je pohnalo ke spěchu. Hlínou za-
plnili dolík, udupali ji a dávali pozor, aby
botami nezavadili o slepičí hlavu a krk.
Odstoupili dozadu. Slepice slabě kdákla,
vesnice mlčela. Letadlo bylo pryč.

Prvnímu uvázali šátek přes oči. Mlčení
ovládlo dokonce i slepici. Nevidoucí do-
stal do ruky nůž, jakým sedláci vyřezávají
špek. Každý měl tři seknutí. Ostatní dře-
pěli na bobku okolo a mlčeli. Krev tuhla
v žilách.

První třikrát minul. Slepice měla žízeň.
Druhý, s nožem a s šátkem přes oči se
zaposlouchal směrem k slepici a odřízl jí
oko. Slepice zasténala a další dvě sek-
nutí šla vedle. Pak slepice zase mlčela.

Pátý svou druhou ranou roztrhl levou
krční tepnu a slepice položila hlavu na
zem a už ji nezvedla. Vítězi odvázali šá-
tek. Zamžoural, odřízl slepici hlavu a za-
čal s výběrem svého mužstva. 

Zatímco krvavou skvrnu zakrývali hlí-
nou, běžel jeden do vesnice pro balón.

Přeložila Lenka Kropáčová
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15S kopce pod Antidivadlem

David Charvát  

Dílo
Sláva nebo zásluha jistých osob 
spočívají v tom, že píšou dobře; 

u jiných spočívají v tom, že nepíšou.
Jean de La Bruyère 

Každou novou premiéru nás provází
potřeba dokázat si, že máme na něco,
o čem ještě nemáme tušení, zda na to
máme. Nové představení je potenciální
pacient v neustálém „bolení“.

Lidé, kteří hrají výhradně autorské di-
vadlo, jsou nejen interprety inscenova-
ného textu, ale z logiky věci i jeho auto-
ry. Jednoduše řečeno: co si sami nava-
říme, to si taky sníme. A když nám přitom
diváci na konci hostiny navíc ještě po-
děkují za chutný a výživný pokrm – spo-
kojenost je na obou stranách. 

Všichni členové Antidivadla jsou autory
nejen divadelních skečů, písňových tex-
tů, původní hudby či impertinentních
poznámek na účet toho druhého, ale zá-
roveň i tvůrci tzv. vlastní tvorby: píšeme
a vydáváme poezii, povídky, novely...

Kupříkladu takový Honza Sojka patří
bezesporu k největším savcům Antidi-
vadla a směle ho můžeme přiřadit k ple-
menu nejpilnějších psavců. Během jeho
podivuhodného života mu již vyšly bás-
nické knihy Směr spánku a Oči krále
Havrana, je rovněž autorem příkladných
novel Podzimní lidé a Rok bez února. Jak
sami vidíte, rozhodně nepatří k nectižá-
dostivým spisovatelům. Je to sice už ně-
jaký ten pátek, co je napsal, ale nezou-
fejte: všechny jeho dosud vydané tituly

jsou ještě beznadějně k dispozici! Re-
cenze Vladimíra Gardavského na jeho
knihy nemohou být snad ani lepší, lepší
by bývaly mohly být jedině tehdy, kdyby
byl býval lepší sám Vladimír Gardavský.

David Brabec patří v našem souboru
k básníkům nejsilnějším: rozuměj nezva-
lovského fyzického typu. Píše o tom, co
zná a co prožil na vlastní kůži (viz auto-
biograficky laděná poéma s názvem Kří-
žová cesta). Nyní se však bohužel nachá-
zí ve fázi vývoje, kdy začíná sdělovat svě-
tu to, co nezná (mnohovrstevnatá povíd-
ka Dort). 

Na svém kontě už má pěknou řádku se-
praných spisů (nechává si náčrtky k bás-
ním a povídkám na účtenkách a pivních
táccích, které pak zapomene vyndat ze
zadní kapsy kalhot a přítelkyně mu je pra-
videlně omylem vypere). Brabcovu tvorbu
bychom mohli s čistým svědomím cha-
rakterizovat jako tragikomickou: Jeden
nikdy neví, zdali se má smát nebo plakat.
Nejlépe obojí najednou. 

Píše také celovečerní hry (můžete je
číst celý večer stále dokola, a přesto ne-
bo právě proto je vám čím dál méně
jasné, o čem vlastně jsou). Brabcovo dí-
lo je dosud neuzavřené podobně jako
jeho tělesná váha. Necháme se překva-
pit, jakým směrem se bude jeho tvorba
vyvíjet, bobtnat a kynout. 

A Zdeněk Němeček? Ten zatím nena-
psal ani čárku (on raději mluví). A podle
svých slov si je stoprocentně jist, že to-
mu tak zůstane i v budoucnu.
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Karel Trinkewitz  

Osamělost přespolního běž(en)ce
V noci jsem se často budil. Hustě

pršelo a déšť bušil na střešní okno tak
hlasitě, že to budilo Biggi a ta vyštěká-
vala, takže mě vždy znovu probouzela.
Měl jsem řadu snů a všechny se odehrá-
valy v Praze. Vždy znovu mě překvapuje,
že to nikdy není Praha současná, nýbrž
stará Praha, kterou znám jen z románů.
Nanejvýš to bývá Praha mých student-
ských let, kdy mě tramvaj vozila Celetnou
ulicí a přes Staroměstské náměstí k práv-
nické fakultě pod zdi židovského hřbito-
va. Odtud jsem vídával z oken na hřbitov
a do Maislovy ulice. Tak i teď v mých
snech vypadá Praha spíš jako ilustrace
Hugo Steinera k Meyrinkovu Golemovi
nebo Kubinovy kresby k jeho vlastnímu
románu Die andere Seite.

Snad je to tím, že tolik čtu o Praze pro
své texty o židovsko-německé kultuře
a pro svůj román. Ty vzpomínky Ignáta
Herrmanna, Ladislava Quise, Gézy Vče-
ličky, romány Paula Leppina a Leo Peru-
tze mi potom ve snech vybavují Prahu
v šerosvitu malíře Schikanedera: Prahu
v měsíčním svitu, tichou a tajemnou. Ma-
gickou Prahu A. M. Ripellina.

Probudil jsem se pozdě, až v půl de-
váté. A když jsem v atelieru cvičil, pře-
mýšlel jsem o tom, co jsem si umínil při
večerní četbě českých časopisů. V Lis-
tech, v Západu, v Národní politice si my
všichni emigranti stěžujeme, že nás ná-
vraty domů rozesmutňují a že nás tam
nepřijímají tak, jak jsme si to předsta-
vovali za dnů, kdy jsme toužili se tam
vrátit. Snad je to proto, že o nás mají
nesprávné představy, domnívajíce se,
že si zde žijeme bůhvíjak přepychově,
jako ve Šlarafenlandu Pietra Bruegela.

Co kdybych jim přepsal jeden den ze
svého deníku jako ukázku našeho
všednodenního starání? Jestli to stihnu
při svém dnešním penzu, které jsem si
předsevzal.

Šel jsem vyvenčit Biggi, posnídal kávu
a dva krajíčky chleba s tvarohem a šel
jsem do atelieru. Měl jsem v plánu do-
končit malý objekt pro Dirka Hoffmanna,
profesora univerzity v Hamiltonu. Volal mi
před dvěma dny, že přijede do Hambur-
ku, aby se mnou domluvil společné pro-
jekty. Mám pro něho překvapení. Od ná-
vštěvy na univerzitě Colgate, kdy mi řekl,
že je sponzorována rodinou, která vyrábí
zubní pastu tohoto jména, sbíral jsem její
prázdné tuby. Od té doby tuto pastu
téměř výhradně používám. Sbíral jsem
také kartáčky na zuby a dokonce i kra-
bičky té pasty. Teď z nich chci zmontovat
objekt s názvem Hommage to Colgate.

Rám, který jsem udělal včera, se mi
nelíbil, našel jsem jiný, který jsem vyrobil
před léty v atelieru u Jana Kristoforiho
v Ticinu. Teď jsem ho pokolážoval nápisy
ze škatulek. A do hotového rámečku
jsem začal komponovat montáž ze všeho
toho materiálu.

Napůl hotov jsem byl teprve po druhé
hodině. Mezitím volala Ginka Stein-
wachs, která píše nový román o New
Yorku. Vzala si do hlavy, že hrdinou toho
románu budu já. Natočila si už několika-
hodinový interview o mých dobrodruž-
stvích v New Yorku, ale teď chtěla,
abych jí nadiktoval svůj německý haiku
o TAO v Hamburku. Fascinovalo ji, že je-
ho první verš obsahuje jednu ze základ-
ních vět knihy Tao te ťing. Tož jsem jí ho
diktoval:
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Oben wie unten
das Selbe

Hagebutten
rot in der Elbe

Chce tam připsat mou poznámku, že
patřím jako básník haiku do Guinessovy
knihy rekordů, neboť asi jako jediný píšu
haiku se dvěma dvojicemi rýmů.

Jásala, že právě napsala epizodu
o tom, jak na střeše Empire State Buil-
ding plánuji pokolážování celého New
Yorku svými vizuálními básněmi. Já jsem
ovšem na střeše toho mrakodrapu nikdy
nebyl. Třikrát jsem to zkoušel, ale vždy
byla mlha, tak jsem to vzdal. Ale prosil
jsem ji, aby nezapomněla bohatě vylíčit
epizodu, kdy jsem v China Townu otrhá-
val po celé Canal Street čínské nápisy
pro své koláže a jak mě při tom zastoupili
cestu tři pistolníci čínské mafie. Dodnes
žasnu, jak se mi podařilo jim vysvětlit, co
to je dekoláž a že jsem jejím světovým
mistrem (to jsem řekl, abych jim zabránil
„odprásknout“ tak významného VIP).

Ginka mi ale řekla jinou zajímavost. Slí-
bila svým přátelům, kteří pronajali svůj
kvelb jako galerii českému lékaři Socho-
rovi, že já v té galerii vystavím své obrazy.
Tož jsem jí řekl, že jsem to doktorovi So-
chorovi slíbil už dávno. Že tam 25. břez-
na budu zahajovat výstavu svého přítele
Edy Ovčáčka z Ostravy. Načež ona mi
zase slíbila, že pro zahájení mé výstavy
získá jako teoretičku naši společnou pří-
telkyni, která je nyní hamburskou sená-
torkou pro kulturu. To by mohlo panu So-
chorovi pomoci k větší publicitě. Zatím
do všech výstav investoval peníze a práci,
aniž něco vydělal. Snažím se mu pomoci
v rámci hambursko-pražské smlouvy
o partnerství. Mám to celé trochu na svě-
domí, a tak se cítím povinen pomoci, kde
jen mohu. Tohle by doma měli vědět ti,

kdo nemají rádi emigranty. Že my to ko-
náme mimo svá zaměstnání, jen pro
dobré jméno své vlasti. Většinou do toho
investujeme hromadu peněz a nakonec
nás za to čeká jen nevděk.

Pošta přinesla tři dopisy, pár účtů a na-
bídkové katalogy. Z Bergisch-Gladbachu
mi píše kustod muzea Villa Zanders, že
koupili do sbírek můj obraz Lehrtafel der
Decollage už před dvěma roky. Takže se
dovídám, že moje galeristka mi už dva
roky dluží sedm tisíc marek. Tři tisíce si
ponechala jako provizi a z mých sedmi už
dva roky pobírá úrok. Takhle vypadají
skoro všechny mé obchodní úspěchy.
Buď mi galerista nedá vůbec nic nebo
z něj peníze musím dobývat dožebrává-
ním a po trochách.

Ani druhý dopis nebyl o moc povzbudi-
vější. Píše mi pan Stano, jemuž jsem za-
darmo ilustroval už dvě knížky, že jsem
lidumil. On že taky z těch knížek nic ne-
má. Ať mu ilustruji ještě další knížku. Na
honorář že nemá. Takhle jsem to dělal po
celou dobu exilu, proto jsem vždy žil
sotva z huby do ruky. Dva roky už je
v Praze svoboda, ale za ilustrace k Har-
níčkovu Masu jsem z Brna nedostal nic.
Tak nevím, co mi doma mohou závidět. 

Náladu mi zlepšil dopis třetí. Profesor
Hoffmann mi z Colgate potvrzuje, že při-
jede v pondělí 9. března do Hamburku,
aby se mnou projednal realizaci mého
projektu Computer-multimedia-Roman.
Odkládám ten záměr už dva roky, protože
jsem místo do Ameriky jezdil do Prahy
a organizoval vztahy k Hamburku. Už je
na čase, abych se začal starat zase tro-
chu o sebe. Doma stejně už vypuká „pů-
vodní akumulace“ a na nějaké idealis-
tické projekty pomoci zchudlé kultuře
většině lidí nezáleží.

Šel jsem do atelieru dokončit objekt.
Dvakrát jsem celý umatlaný lepidlem mu-



sel k telefonu. Volala sekretářka senátní
kanceláře pro zahraniční styky, že po ná-
vratu hamburského starosty z pražského
setkání chtějí se mnou hovořit o dalších
akcích v Praze, ať si určím termín, kdy
mohu zajít na radnici. Vzpomněl jsem si
při tom na návštěvu, která byla v atelieru
před dvěma dny, jel jsem s úřednicí kul-
turní správy do kanceláře hamburského
Komorního divadla. Chtěli pomoci s kon-
takty k pražským divadelníkům. Hovořili
o mně s paní sekretářkou, že dělám po-
radce v řadě oborů, a jestli se mi za to
něco platí. Ó nikoli, neodvážili bychom se
pana Trinkewitze urazit nějakými penězi,
řekla ta paní. Tak jsem si vzpomněl na epi-
zodu v Praze, když na Hradě řekl ham-
burský starosta Václavu Havlovi: Pan Trin-
kewitz je něco jako náš vyslanec v Praze,
ale my mu nic neplatíme. Načež mu Vá-
clav Havel odvětil: Však my také ne. Nikdo
mě prostě neuráží nějakými penězi.

Šel jsem na chvíli ven s pejskem a v myš-
lenkách na tu bídu jsem napsal haiku:

Stár jarem jdu si,
snů vzdav se
Hudbu v duši

a prázdno v kapse

U potoka jsem se díval na plynoucí
vodu a hodil do ní všechny své trampoty:

Zas k jaru běh dní
došel

Básník, brach bědný
hladí kmen olše

Vrátil jsem se k práci. Začal jsem dělat
další rám. Mezitím co schnul, dokončil
jsem Poctu Colgate. Potom volala z Lite-
raturhausu doktorka Kellerová, aby mi
sdělila, že můj návrh na převzetí pražské
výstavy o evropských literárních kavár-

nách akceptovala a chce se poradit
o pořadu o pražských literárních kavár-
nách. Mám jí pomoci najít hosty z Prahy,
kteří by mohli o kavárnách vyprávět. Tak
jsem jí slíbil, že přijdu v pátek. Musím to
spojit s návštěvou v senátní kanceláři.

Dokončil jsem práci v atelieru a šel si
konečně vypít kávu a přečíst si dnešní
noviny. Frankfurter Allgemeine Zeitung
má dnes tři články o Praze. Rudé právo
prý přineslo odpovědi Londýna a Wa-
shingtonu na dotaz poslance Fišery.
Odsun Němců nebyl prý vyhnáním. Ru-
dé právo kárá prezidenta Havla.

No, Rudé právo kárávalo Havla už
mnohokrát ještě jako disidenta. Má v tom
praxi. Dříve poroučelo větru a dešti, teď
poroučí prezidentovi a demokracii.

Poroučí ovšem i teď větrům svých pi-
sálků, aby jimi zasmradili ovzduší před
volbami. Bolševické pšouky!

Pražský dopisovatel Berthold Kohler
má v čísle dva články. Jeden o rozhovoru
s Václavem Havlem, druhý o podepsání
německo-československé smlouvy. Oba
články vyznívají dost skepticky. Sympatie
vyslovuje autor jen Havlovi. Musím při-
znat Frankfurter Allgemeine, že nám
chartistům byli nakloněni víc než jiné
listy. Uveřejnili všechny mé dopisy, které
jsem jim psal na obranu Charty 77.

V týdeníku Spiegel, který jsem četl se
zpožděním, nacházím zajímavou zprávu
pod fotografií Jiřího Gruši. Píší, že Gruša
našel v telefonní centrále vyslanectví
štěnice ještě z doby minulého režimu.
Soudruzi „bývalí“ ho odposlouchávali při
rozmluvách s Prahou a čile dodávali
informace „Pravému růdu“. A bývalí „sou-
druzi“ na zamini nutili Grušu, aby si za-
štěničenou centrálu ponechal v provozu,
místo aby ji vyměnil za vypůjčenou no-
vou. Musel prý vyhrožovat odstoupením
přímo u Dienstbiera. 
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No, já se nedivím. Sám jsem psal do-
tazy, jak je to možné, že bývalý soudruh
konzul, kterého jsem zesměšňoval ještě
jako spolupracovník exilových časopisů
pro neschopnost a podlézavou věrnost
režimu, je členem československé komi-
se pro vypracování smlouvy. Nikdo mi
neodpověděl. Na zamini je ještě bažin-
ka, ve které se takové dotazy utopí.

Mezitím mě volá sekretářka bývalého
senátora Pawelczyka, který je novým před-
sedou Německo-československé společ-
nosti v Hamburku, že se ten pán chce se

mnou sejít. Radnice mě totiž informovala,
že se změnilo vedení této společnosti a hle-
dá novou orientaci. Trvalo jim to dva roky.
Před pražským převratem se o nás disiden-
ty tato společnost nezajímala. Byli jsme ne-
přáteli režimu, se kterým spolupracovala.
Jejími partnery byli ministr Chňoupek, vel-
vyslanci z bonnské ambasády nebo onen
pan inženýr, který už nezastupuje v Bonnu
Husáka, nýbrž formuluje v Praze německo-
československou smlouvu.

(Zápis z deníku 
4. března 1992, Hamburk)
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Mladý Západ

Milena Písačková  

Indické inspirace
Slonovy nožičky a útěk fotografky

Fotiti slona z půldruhého metru
je tak jako tak adrenalin, uvážíme-li
že plocha jeho chodidel
je jak stříbrné podnosy
na thálí 

A ještě Ganéš, jeho majitel
chce po mně bakšiš s tím
že co ten slon prý zbaští denně
to si ani představiti
neumím

Radši mizím, neboť ať dám cokoli
bude to jak pustit žilou
Jedno thálí by takovému slonovi
určitě nestačilo

(Vždyť i tlapičky má čtyři)

Kulturní shock

První den v Indii, pět ráno
koberec spících lidských těl
pokrývá nádraží v Old Delhi
kdo tu nebyl, ten to neviděl

Tělo na těle, ruka na noze
stejně tak ve vagonu 2nd class
52 mladých Indů v nátělníku
cpou se suchou rýží, zírají na nás

Dvě bělošky, a co tu asi chtějí?
Whereareyoufrom, howareyou?
Krysám v kolejišti je to jedno
jestli se neudržím, z vlaku vypadnu

Kulturní šok nebo kultovní cesta?
Odpadky hromadí se v rohu u WC
9 hodin na stojáka, vlak do Amritsaru
u stropu pár Indů spí zavěšeno v dece
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Karolina Pláničková  

Narciska
Celý den se dívala do zrcadla z plastové

fólie a pečlivě si trhala obočí. Také si ho
barvila a tužila. Pinzetu musela na noc
odevzdávat, a tak se ještě hodinu nato
nasupeně sledovala v náhražce zrcadla,
protože si obočí nestačila pořádně upravit. 

„Já si ho musím tužit, víte?“ Ano, to
jsme si přeci všimli za celý den. 

„Jdu se koupat, mně je tady taková
zima! Taky je vám taková zima? Mně
hrozná.“

Z koupelny přišla za hodinu a půl.
Rozkošnicky se protáhla, afektovaně za-
kašlala ve snaze vzbudit dojem, že se
každou chvíli udusí. 

„To je hrozný, já jsem tak strašně na-
stydlá. Slyšeli jste, jak kašlu?“

Ano, jak bychom neslyšeli. Ale nám
taky není zrovna nejlíp, zvlášť staré paní
vedle. Nemůže se ani pohnout, po tříš-
tivé zlomenině pánve ji chodí každé dvě
hodiny obracet, aby neměla proleženiny.
Její nebesky modré oči se trpělivě dívají
na naši Narcisku. 

„Neměla byste jelení lůj?“
„Vezmi si ho u mě v šuplíku, Eliško.“
Eliška našpulí rty a náplň jeleního loje

za 80 korun se nebezpečně ztenčuje.
„Nech taky něco pro mě, Eliško.“
„Tak já si jdu zakouřit, neměla byste

cigaretu?“ Teď se pro změnu obrací Nar-
ciska na slečnu s blond vlasy. 

„To nemám, mám jenom astma,“ po-
kouší se dívka o vtip.

„Aha, tak to nepotřebuju, já se zeptám
na kuřárně,“ pohodí vlasy Eliška a mode-
lingovým krokem odpluje doprava. 

Za deset minut je zpátky. 
„A s čím tady jste? Taky ňáká depča,

co?“

„Já vlastně ani nevím, s čím. Jsem tady
spíš na pozorování, teprve se uvidí.“

„Hm, to já mám depču, víte. To je těž-
ký, málokdo si umí představit, co to je.“

„A kolik měříte?“ změní náhle Eliška
směr rozhovoru. 

„Já? Asi metr šedesát šest.“
„Jo? Tak to jste skoro jako já, já měřím

1,67 a kvůli tomu nemůžu dělat model-
ku.“

„Vážně? Ale vždyť můžete dělat foto-
modeling, pokud nejdete na molo, záleží
hlavně na kráse tváře.“

„Hm, to máte pravdu...“ Eliška se na
chvíli zasnila, ale vzápětí vyhrkla: „A víte,
že vypadáte jako Valentýna?“

„A to je kdo?“
„No ta z tý telenovely Valentýna.“
„Aha, a kdo to byl?“
„No ta paní, úplně jako vy, taková při

těle.“
„A co dělala ta Valentýna?“
„No byla úplně jako vy.“
„Aha, tak to jo.“ Blond slečna podobná

Valentýně tak získala naprosto názornou
představu o své dvojnici a teď se snaží
skrýt svůj pobavený úsměv. Je na pokoji
asi jediná, které ještě zbyl smysl pro hu-
mor. Ačkoli ten asi Eliška nikdy neměla.

Zhruba dvě hodiny je klid, Eliška si
zdřímla. Je zvláštní, že jméno Eliška nijak
neevokuje představu narcisky, ale tahle
Eliška je Narciska s velkým N. 

Když spí, mohu o ní s klidným svědo-
mím hovořit jako o Elišce. Jakmile se
probudí, je z ní zase Narciska, pomyslí si
humoristka s blond vlasy, která jí tuhle
tajnou přezdívku vymyslela.

„Nemáte hřeben?“ Eliška otevřela oči
a je po klidu. Rozpouští si své dlouhé
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husté vlasy: „Já na nich teď mám voříš-
kovej kaštan, ale mám je teď hrozně krát-
ký, vůbec to není hezký, musím si je zase
obarvit.“

Obě pacientky se na sebe krátce, ale
jednoznačně s pochopením podívají. 

„A proč si ty vlasy, Eliško, pořád stahu-
ješ do toho drdůlku?“ ptá se starší paní
s nebesky modrýma očima. 

Narciska se nakloní ke svému zrcadlu
s fólií. 

„Myslíte, že bych je měla nosit jinak?“
a pinzetou si vytrhává kousek obočí. 

„Rozhodně rozpuštěné, Eliško, máš je
přece tak krásně dlouhé,“ přesvědčuje ji
i druhá pacientka. 

„Když já nevim, mám je nějaký krátký,
teď už mi sice narostly, ale vypadají div-
ně, předtím jsem je měla takový kratší,
teď už mi hodně narostly, ale je to hrůza,
vůbec nevim, jak si to mám česat. Nemě-
la byste jinej hřeben?“

V pokoji se rozhostilo ticho, obě ženy
nevědí, co na to říct.

„Mám ho v šuplíku, Eliško, vezmi si ho
tam,“ říká po chvíli stará paní. 

„Jé, vy máte bonbóny, můžu si vzít?
Díky. A neměla byste ňákej krém na obli-
čej?“

„Nemám, zabavili mi ho u vstupu, je ve
skle.“

„Aha, tak to je škoda. Já jdu na cígo.“
Pokoj si odlehčeně oddychl. 
Paní s nebesky modrýma očima se po-

dívala na blond slečnu. „Já se z tý holky
jednou zblázním, je to vůbec možný?“

„Je,“ odpovídá blond slečna jednosla-
bičně. A pomyslí si, co taky jiného čekat
od narcistní osobnosti s podprůměrným
IQ nebo možná též od hraniční osobnos-
ti řadící se podle MKN-10 mezi poruchy
osobnosti. Proboha, co tady vlastně dě-
lám... a vydává se na procházku po dlou-
hé nemocniční chodbě.

Irena Natália Chaloupková  

Měl dobré srdce
...a to se vyplatí

Hleděl jsem svýmu vrahovi přímo do
očí. Viděl jsem vztek, to je pochopitelný,
že? Přece jenom mne vraždí, tak musí
bejt asi docela dost naštvanej. Co mě
však udivilo, v těch očích nebyla nená-
vist; nechápal jsem to. Tak proč mě za-
bíjí, když ke mně vlastně nechová žád-
nou nenávist? Aha, protože má vztek, to
bude ono.

Dvakrát mne načapal se svojí manžel-
kou. Taky bych měl vztek. Poprvý to bylo
varování. Nedali jsme si říct. Vypadal ne-
škodně a ona ho nemilovala. Mě asi taky

ne, ale přiváděl jsem ji do extáze, jako
nikdo před tím; říkala. Měl jsem z toho vět-
ší uspokojení, než kdyby mne milovala.
Navíc, nebejt tohohle jejího vskutku mír-
ného a dozajista neškodného manžela,
kterej teď tady přede mnou stojí, míří na
mě svojí jistě nelegálně drženou osma-
třicítkou (poznám to, donedávna jsem měl
taky takovou, než jsem ji ve spěchu za-
pomněl… ááááh, aha, život je cynik!),
takže nebejt tohohle jejího manžela, kterej
teď na mne míří mojí legálně drženou
osmatřicítkou, aby do mne za chvilku, za
chviličku, poslal hned dvě kulky, byla by
tahle dáma naprosto dokonalá. 
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Vybavil se mi ten její nádhernej úsměv,
kterým se se mnou naposledy loučila.
Krásná vzpomínka. Jestli tahle má bejt
poslední, tak mělo smysl žít. Musel jsem
se zasmát. Zneklidněl. Tomu jsem se
musel zasmát ještě víc. Úsměv mi však
záhy přešel, když jsem si uvědomil, že já
za chvilku, za chviličku skutečně umřu.
A z tak blbýho důvodu, jakým je ženská.
Nebo krásnýho důvodu?

Stále jsem se mu díval do očí. Ještě
něco tam bylo. Byl v nich strach. Strach
z toho, že opravdu zmáčkne spoušť, že
to bude docela kravál a že uvidí krev?
Moji krev? Strach z toho, že kvůli ženský
zabije člověka? Strach z toho, že ho na-
jdou, odsoudí, zavřou? Strach z toho, co
bude cítit, až se podívá svojí ženě do
očí?

Nečekaně se otevřely dveře. Vešla
Ona. V tu chvíli se ozval dvojí výstřel.
Pocítil jsem nečekaně ostrou bolest na
prsou. Ještě jsem zahlíd s jakým stra-
chem se na ni podíval; jak směšný mi to
v ten moment přišlo. Proč udělal něco,
z čeho má takovej strach? Jo, jasně,
protože měl vztek. 

S úšklebkem na rtech jsem se skácel
k zemi. Její vyděšený pohled už jsem
neviděl, ale jistě by mě potěšil. Snad by
mě ujistil v tom, že mělo cenu zemřít.
Takhle si připadám tak trochu hloupě.
A myslím, že to moje manželka nikdy ne-
pochopí. 

Když ryby neberou Jaroslava Horáka

Seděl u rybníku na své staré oblíbené
židličce, popíjel dvanáctku a pozoroval

svůj nový prut. Byl to jeho třetí a měl ho
sotva měsíc. Ten poslední mu ukradli
před hospodou na návsi. 

Jmenoval se Jaroslav Horák, bylo mu
47 let a ráno, tedy přesněji před hodi-
nou, se pohádal se svojí ženou Anežkou
Horákovou, o tři roky mladší. (Nesnáše-
la, když jí říkal Anežko.)

Začalo to nevinně u vynášení, respekti-
ve nevynášení odpadků a skončilo u do-
volené ve Špindlerově Mlýně před
dvaadvaceti lety. Už si ani nepamatoval,
co se tam tenkrát stalo tak závažného, že
to museli řešit zrovna dnes, ale manželka
si to zřejmě pamatovala až moc dobře
a začala to díky odpadkům, na které
prostě jenom zapomněl, řešit právě
dnes. Raději popadl ten svůj prut a zmi-
zel. Zvýšený hlas své Anežky, který slyšel
ještě o patro níž, s ledovým klidem igno-
roval. Tedy nebyl zase až tak ledový ten
jeho klid, ale už si na podobné situace
zvykl. 

Hleděl na tmavou hladinu a snažil se
nemyslet vůbec na nic. Nic se nepohnu-
lo. Byl rád. Byl moc rád. Nechtěl nic ulo-
vit, chtěl tu jen tak tiše sedět a nemyslet.
Náhle zaslechl šplouchnutí a zahlédl
ploutvičku nebezpečně blízko své ná-
vnadě. Raději ji vytáhl a prut s posvátnou
úctou uložil. Co kdyby něco opravdu
chytil? Dobře, může lapenou rybku zase
pustit, ale jednou chycená a puštěná
ryba už nikdy nebude tou rybou, kterou
byla dřív. Jaroslav Horák měl dobré srd-
ce.

Ještě chvíli tam jen tiše seděl, než se
zvedl, posbíral své vybavení a pomalým
krokem zamířil do své hospody na
návsi.
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Ztracená skulptura
Mám v rukou básnickou sbírku Jana Sojky

– Oči krále Havrana, vydanou pod „hlavič-
kou“ nakladatelství Protis, v edici Večernice
(ta je teď pod „doslovným dohledem“ Vla-
dimíra Novotného), opět s autorovou souhrou
s výtvarníkem Miroslavem Třískou. Loni, ne?
Je lépe myslet: minulý rok, poněvadž Oči nej-
sou zdaleka „letní“: spíše (pod)zimní notu lze
za verši pochytit, ačkoliv v takřka deníkové
pasáži Osmé oko (= srpen) nalézáme perso-
nifikace (i) letních měsíců. Ony „oči“ tak za-
stupují jednotlivé měsíce, fáze protékajícího
roku – v překladu neztracená analogie s lid-
ským životem vůbec, opomineme-li všednos-
tí ubíjející klišé, jako např. podzim života – ten
zde vzdejme hledat. 

Text sám totiž za onou každodenností stojí
předaleko, i když je nutno mít na paměti urči-
tou rivalitu podivuhodně konstruovaného bás-
nického slova a veršů, které jako by byly „vy-
střiženy“ z všední „konversace“ dvou a méně
bytostí, přestože stylisované: „jsem sám sobě
rukojmím / z toho je třeba vycházet/ pro sebe
žádám místo a čas / od sebe pak děj“ X
„hnáty všelijaké / na nose hrb / břich dutý /
v koleni mour“ (i přes to, že tu jde o jakési
básníkovo autoreflexivní ironické představo-
vání čtenáři). 

Složení sbírky respektuje temporální (ne)-
řád našeho vhledu na „dění“ tam venku, je
rozdělena na dvě části: Osmé oko a Sedme-
ro, přičemž je třeba počítat s jednotlivými
měsíci našich dnů v prvním oddíle a s „týden-
ní“ metaforou životních cirkumstancí v části
druhé. Rozfázování života na jednotliviny etap
je jedna z mytologických prapodstat lidského
vnímání kostry přebývání lidí v tom či onom
světě. Ritualisujeme tím všednost, a měníme
ji tak ve „svátek“, oslavujeme běh věcí a na-
vracíme se k událostem, které se buď staly,
nebo se měly stát. 

Tato cykličnost je patrna i ze Sojkova textu:
„cos chtěl zapomenout / vstalo z popela s te-
bou“ – ani lecjaký básnický subjekt se ne-
ubrání procesu, kdy se v mozku ze vzpomí-
nek vytvářejí dojmy, prchavé okamžiky toho,
co jsme kdy byli prožívali, tehdy, kdy se čas
vzdáleně zastavil: básník tak přeměňuje tuto
efemeričnost ve věčnost, zatímco nebásník
prostě jen bilancuje, přetváří dojem v jiný do-
jem, dočasnost je jinou dočasností – pouze
se překrývají pohledy na prožité „děje“.

Básnický inventář je, pokud se začteme,
autorem dosti limitován: je nutno psát o Sojkovi
jako o minimalistovi. Z neuchopitelnosti světa,
z té velké slepeniny toho, co nemůžeme nikdy
obsáhnout, pochopit, jinak bychom zešíleli,
vykřesat jiskru a zaplát ohněm: Pravdou. I když
je to malý plamen, hoří jasně, jako kupříkladu
v básni Hranice: „svět jsou výběhy / touhy přes
plot nepřeneseš / jsi psem / na cizím dvoře“.

Tak jako Sojka, ani já se nevyhnu aluzím
k různým pramenům, tvůrcům, ba dokonce his-
torikům; zvláště stojí za zmínku narážka-pocta
básnickému prozaikovi, existenciálnímu poutní-
kovi Josefu Strakovi: „chrlič pod římsou zatáhl
jazyk / a já v okně zahlédl / tolik neznámou tvář
/ Leona Zirkta“. Nakolik jsme turisté ve svém
vlastním světě, nakolik návštěvníci básnicky zji-
třeného světa za významy veršů-fází? Uvědomu-
jeme si schopnost myšlenky ztěžknout, stát se
dvoutunovým motýlem? Odkud se v nás bere ta
síla pojmenovat nepojmenovatelné? Číst a ptát
se: to je jediné východisko, které může plynout. 

Nechť je tedy recipročně meditativní inspi-
rací pro nás, totiž čtenáře poezie, stejně jako
byl pro (milenecky svatého – „jsem sochou /
na tvém mostě / čas stojí uhranut / a dlouhý
krk řeky / táhne do dáli / za mou ztracenou
hlavou“: i milostná poezie se dá skrýt do pár
slov) Jana Sojku basreliéf Miroslava Třísky.
Myšlenkové splynutí umělce s umělcem –
autora se čtenářem.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – Těnovice,
Starý Plzenec, Šťáhlavy

U kněžiště těnovického kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, vévodícího širokému okolí
Hořehled, vybudovaného ve 14. století podle
vzoru cisterciácké gotiky, ale také moderni-
zovaného, téměř zasvítí hrobka rodiny Šlau-
fovy. Vojtěch Šlauf (1887-1965), klasický filo-
log a bohemista působící na Masarykově
reálném gymnáziu v Plzni, patřil mezi ty typy
profesorů, kteří reprezentovali kvalitu mezivá-
lečných středních škol a také k ní účinně
přispívali. Podíleli se na odborné činnosti,
publikovali, byli duší mnoha kulturních aktivit,
a kultivovali tak prostředí menších měst. Ta
se svými středními školami mohla na rozdíl
ode dneška pyšnit jako svéráznými miniatur-
ními univerzitami. 

Šlauf směřoval k sociologickým a etickým
úvahovým studiím (publikace Česká povaha,
Prameny života), ke slovu se dostávaly i jeho
literární zájmy (Slovo o poesii). Nedočkal se
návratu své dcery Hany Gerzanicové, která
po únoru 1948 odešla jako čerstvá absol-
ventka Filozofické fakulty UK za hranice,
zakotvila v Austrálii a zde vynikla jako bilingvní
básnířka. Její vzpomínky na domov modelují
precizního, morálně nekompromisního, jazy-
kově nadaného otce, který své pochopení
pro věk nezralých malin skrýval pod maskou
strohé tváře.

Soupisy uměleckých památek označují ná-
hrobek Jakuba Jana Lenka (1663-1712) za
umělecky hodnotné dílo. Na nový plzenecký
hřbitov však byl přenesen jen náhrobek. J. J.
Lenk zůstal pohřben na zrušeném hřbitově
původně se rozkládajícím okolo malostran-
ského kostela zasvěceného rovněž Nanebe-
vzetí Panny Marie. Hrob sám zanikl. Kostel
vyrůstá ze základů jedné z osmi svatyň pů-
vodního přemyslovského hradu na Hůrce
a v jeho podhradí. 

Pozoruhodný počet těchto staveb dosvěd-
čuje původní význam lokality. Lenk byl ve Sta-
rém Plzenci, svém rodišti, od roku 1642 do

smrti katolickým farářem. Založil zde marián-
ské a svatováclavské bratrstvo. Jejich statu-
tům i smyslu jejich fungování věnoval dva tisky
– zatím nebyl zjištěn výtisk Knížky o regulích
a odpustcích… bratrstva mariánského, za-
chovaly se Bašty zbrojné jednoho městečka
aneb bratrstva mariánského a svatováclav-
ského.

Na starém šťáhlavském hřbitově v těsném
sousedství vstupu do valdštejnské hrobky na-
lezl klid malíř Jaroslav Špillar (1869-1917).
Šest let úporného duševního strádání ho při-
vedlo do ústavního ošetřování v Dobřanech.
Zde také dotrpěl. Proslavil se především
chodskou tematikou, ať historickou – legen-
dární je kontroverze mezi V. M. z Lamingenu
a J. Sladkým-Kozinou – nebo národopisně
realistickou chodskou přírodou, interiéry,
zvyklostmi, lidskými strastmi i osudy. Špillaro-
va galerie v Domažlicích vystavuje jeho nej-
slavnější obraz – Výminkáře. Ten opatrovala
jako věčnou vzpomínku i své palladium Špil-
larova vdova. 

Teprve po jejím skonu mohou hluboce lid-
sky i psychologicky procítěnou scénu snída-
jících staroušků obdivovat i návštěvníci ga-
lerie. – Nový hřbitov přijal urnu s popelem hu-
debního skladatele Jaromíra Bažanta (1926-
2009), profesora plzeňské Konzervatoře.
Jeho komorní, instrumentální, vokální i or-
chestrální kompozice překročily rámec regio-
nálního uznání. Patřil mezi průkopníky v tvor-
bě pro akordeon. Zhudebnil například verše
Jiřího Wolkera (cyklu čtyř písní dal název Epi-
taf), Petr Bezruč inspiroval vznik partitury ba-
letu Maryčka Magdonova.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Radost ze hry

Rodák z Chodské Lhoty Miroslav Holman
(nar. 1938), básník starší generace a jistě
stoupenec názoru, že důchodového věku má
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být využito rozumně a ušlechtileji než
zahálením, od poloviny 90. let pilně publiku-
je. Jeho poslední sbírka má název Glosy
veršem, s podtitulem Kroužení (Masarykova
univerzita, Brno 2009). 

Glosu můžeme chápat jako poznámku.
Avšak hned nás bude zajímat, k čemu jsou
ony poznámky. Brzy se dozvíme, že básník
rád kolem věcí krouží, hraje si na křídla, a tak
z ptačí perspektivy obhlíží skutečnost. Jiní
básníci se chtějí do nevyzpytatelné reality
bolestně prodírat, básník Holman ji s nadhle-
dem obzírá a glosuje. Jeho glosy k realitě ne-
jsou kritické ani humorné, nemají ctižádost
objevovat složitosti a záhady, básník se dívá
a evokuje vzpomínky i zajímavou současnost
předmětného světa. Tento pohled je prvořa-
dý, ono okouzlení hrou zraku. 

Miroslav Holman není jen okouzlený divák,
ale hraje si současně i s jazykem a vnímanou
skutečnost hravým jazykem evokuje. Hraje si
především s rýmy, s posuny významů slov
a jejich zvukovými zvláštnostmi. Hraje si též
s vnitřními rýmy i paronomasiemi a kalam-
búry. Zasvěceně si hraje s jazykem vůbec a je
patrné, že není diletant. Dnešní poezie je
skoupá na rýmy, ale často i na úctu k jazyku,
a proto nás toto rýmování a jiné kouzlení s ja-
zykem může zaujmout. Shledáme však, že
v rýmech mnohdy není podstata sdělení, ale
jen ono milé kouzlení se zvuky, které jsou
dosazeny do patřičné dvojice a k nim je do-
plněn obsah. 

Od programové a rozverné hry s jazykem
míří autor ke kontaktu s realitou tím, že ji
z různých stran obzírá, takže motiv kroužení
je v jeho poezii příznačný. Ale zase okouzlen
slovní hrou přechází dále od kroužení ke
„kroužkování“, asi jako výsledku onoho krou-
žení a jako cíl akce ornitologů. 

Tak se konečně dostáváme od programové
hry s jazykem a od kroužení kolem skuteč-
nosti k zamyšlení, nad čím básník krouží a co
kroužkuje, tedy k tematice, k věcnému obsa-
hu. Tematicky se autor zaměřuje na rodný
kraj (Pošumaví), na řadu míst na Moravě, pří-
padně i v cizině, další okruh námětů vychází
z biblických motivů. Z návratů k domovu je

patrné, že nejsou tak silné a inspirativní jako
kdysi u Františka Halase (Já se tam vrátím),
a tak píše báseň Já se tam nevrátím, do-
konce s rodným krajem „jak v jinotaji jsme si
záhadní“. 

Moravu jako místo svého domova obzírá
doširoka („v Brně jsme pravdě blíž“ – i Brno
má své patrioty), vedle Brna se zatoulá na
Rajhrad, do Židlochovic, Bílovic, do Jesení-
ků, Jundrova u Svratky atd. Téměř vždy jej
vice než citové okouzlení a poznání zajímá
opět jazyková hravost („až bude bílé více/
zčernají Bílovice“). Biblické motivy jsou roze-
sety v různých básních nebo v několika přímo
tematicky vymezeny (Mojžíš, Něžný Adam).
I sem zasahuje autorova jazyková hravost
(„Darwina – dar viny“). 

Můžeme zůstat u autorova záměru, že
chce psát veršované glosy, a pak můžeme
konstatovat, že svůj záměr naplnil. Nejde
o poezii hlubinnou, ale o poezii programově
hravou, kde jazyk a práce s ním je na prvém
místě. I tento ušlechtilý vztah k jazyku je vhod-
né ocenit. 

Bohumil Jirásek 

Všichni svatí s hašlerkou

Není to tak dlouho, co média ovládly zprávy
o uvedení filmu Andělé a démoni, natočené-
ho podle bestselleru Dana Browna. Díla, kte-
ré se, byť fabulózně, zabývá nejvyššími kruhy
katolické církve.

Je to vlastně předevčírem, co naši zemi
navštívil táta. Tedy promiňte, vážení věřící.
Otec. A ještě ke všemu Svatý. Jeho návštěvu
nebylo možné přehlédnout. Byl prostě všude.
Což je nejspíš dobře, neboť v jeho přítomnos-
ti jsou lidé tak nějak lepší. Alespoň na chvíli.

Není tedy divu, jelikož vždy jest něčeho do
třetice, že včera vytáhl můj literární guru, Vla-
dimír Novotný, z tašky knížku s názvem Všich-
ni svatí s hašlerkou a řekl – napiš na to recen-
zi, je to zajímavé. A není se třeba pozastavo-
vati nad tím, že autor, jenž ji stvořil, je kněz.

Teď už je možná jasné, proč jsem tak ob-
šírně začal. Z těch dvou prvních událostí čiší
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tolik vznešenosti, tolik pompy, až se z toho
nám, normálním smrtelníkům, točí hlava. 

Je celkem nabíledni, že jsem se obával,
díky povolání autora, že tady to bude stejné.
A to bych, sám převážně autor humorných
příběhů, těžko rozdýchával, natož pak nějak
komentoval. Obzvláště proto, že se jedná
o moji úplně první recenzi v životě.

Naštěstí, a doufám, že v tomto případě
smím říci i díky Bohu, jsem se mýlil.

Už barva obálky mě potěšila, protože je
všeobecně známo, že modrá je dobrá. Za ni
ale Jiří Barhoň, katolický kněz, působící
v Městě Touškově v plzeňské diecézi, nemů-
že. To je dílo Karmelitánského nakladatelství
Kostelní Vydří a ilustrátorky Heleny Filcíkové.
Může nicméně za to, že se mi hned po pře-
čtení první kapitoly roztáhla huba od ucha
k uchu a spokojeně jsem zavrněl. Má totiž
smysl pro humor. A to není rozhodně málo.

Humor může být ovšem také někdy blbý,
nejapný či trapný. Ani jedna z těchto kategorií
se však na knížku Jiřího Barhoně nevztahuje.
Zde se nepochybně jedná o humor laskavý.
Tento humor nebývá třeskutý a nepřinutí nás
spadnout z gauče a v záchvatech smíchu ko-
pat nohama do koberce. Není však úplně
imunní k těmto projevům. 

Občas vyprsknete, když si přečtete třeba
toto: O minulých prázdninách jsem vzal děti
do lesa, kde jsme si hráli na schovávanou.
Byla to hezká a zajímavá hra, kterou jsme si
vydrželi hrát až do jedenácti hodin večer.
Zahrál si ji s námi i místní policejní sbor,
který jsem musel přivolat, když jsem děti
nemohl najít. Dětem se to líbilo a chtěly,
abychom hned druhý den hru na schová-
vanou zopakovali. Rodiče jim to ale, bůhví
proč, zakázali. 

Většinou však tento humor hladí po duši
a obrušuje hrany. Což je chvályhodné.

Kniha má 87 stránek a je rozdělena do tří
částí. První, nejdelší, se jmenuje Ze života

kněžského, druhá Evangelium podle Felixe
Holzmanna a třetí jsou Pohádky.

Mohu-li, ač nerad, knize něco vytknout, je
to právě tento třetí oddíl. Tady se to kouzlo
vyprávění a legračního popisu zážitků, které
je nepochybně obsaženo v prvních dvou úse-
cích, bohužel vytratilo. Dialogy mezi babičkou
a Pepíčkem jsou poněkud nevěrohodné, 
a i kdyby byly myšleny pouze jako čtení pro
dospělé, nenadchnou. 

Naštěstí se jedná toliko o část nejkratší,
tudíž nepodstatnou. První, ta je rozhodně nej-
silnější, bych mohl směle přirovnat k dílům
Jamese Herriota, ve kterých tak neodolatelně
vypráví o svých zvířecích pacientech. Tímto
přirovnáním se nechci nikoho dotknout, jen
chci říci, že Herriot stejně jako Barhoň popi-
suje s obdobným humorem zážitky z činnos-
ti, která je mu nejbližší, a tou je jeho práce.
A co jiného jsou lidé, kteří za Jiřím Barhoněm
chodí nebo za kterými chodí on? Pacienti
s různými šrámy, většinou na duši, kteří po-
třebují pomoci. A káže-li autor této knihy stej-
ně dobře jako píše, vypadá to, že jsou v dob-
rých rukách.

I ve druhé části, kde jsou minipovídky, po-
střehy či úvahy uvozovány úryvky ze scének
legendárního Felixe Holzmanna, používá autor
literární zbraň, kterou umí nepochybně vlád-
nout. Tou je kromě již zmiňovaného laskavého
humoru i nadhled. Třeba v povídce, kde se
kromě jiného pojednává o věci veskrze vážné.
O smrti. Člověk si vyšlapuje po tom širém
světě, někdy semhle, jindy tamhle, raduje se,
směje – a najednou mu není nějak do řeči.
Něco na něj padne, a ona to traverza!

A právě díky těmto dvěma atributům mohu
knížku Jiřího Barhoně směle doporučit ctě-
ným čtenářům. Snad se i na ně přenese tro-
cha jeho optimismu a budou si moci říct, že
s tím naším světem to až tak úplně v pytli
není.

Milan Čechura



Lubomírovi k šedesátinám
aneb Jak to bylo
s Mikiskem

Není to tak dlouho, co jsem se s Lubomí-
rem Mikiskem prvně potkal. Nějakých blbých
sedm let. Na to, kde to bylo, si pamatuji přes-
ně. Na to, co jsme si prvně řekli, si nepama-
tuji vůbec. Holt skleróza. No, mám už nárok,
jsem starší než on.

Místo zmíněného setkání bylo v kulturní
kavárně Jabloň, blízko autobusového nádraží
v Plzni. Šel jsem tam, ač evidentně nesplňu-
jící první podmínku přijetí, na premiérovou
schůzku s Ason-klubem, sdružením pro mla-
dé a nezavedené literáty ze západu Čech.
Tedy pro mě premiérovou. Helena Šlesinge-
rová, předsedkyně klubu, už seděla u malého
stolku na vyvýšeném pódiu a vedle ní se
v křesle ležérně rozvaloval muž asi v mých
letech. Vypadal lépe než já, protože na mně
zhýralý život zanechal nesmazatelné stopy.
Oblečen do modré košile konverzoval se
svojí sousedkou. Ptáte se, proč vím, že měl
modrou košili, když jinak zapomenu úplně
všechno? To je jednoduché. On jinou nenosí.
Přisedl jsem a slušně pozdravil. Zlehka mne
přejel pohledem, a když viděl, že ho u krásné
Heleny nemohu ohrozit, vzal mě na milost. 

Představili jsme se a on vytáhl z tašky kníž-
ku. Aby bylo jasno. Napsal ji zcela sám. Za-
tmělo se mi před očima. Já, spisovatelský
kandrdas, i když pokročilejšího věku, sedím
u stolu s člověkem, který má svoji knihu. Řekl
mi, že ji vydal vlastním nákladem. Posléze mi
nezištně prozradil, jak a kde. 

Během dvou měsíců jsem dal dohromady
vše, co jsem do té doby napsal a… vydal to.
Také vlastním nákladem. Vznikl hrozný slepe-
nec. Ale byl můj. Na následujícím setkání
Ason-klubu jsem jej nápadně položil před Mi-
kiska, který opět seděl vedle Heleny. Jakou
měl košili, vám ani říkat nebudu. Čekal jsem
na slova chvály. Marně. Místo toho sáhl Lubo-
mír do tašky a znovu vytáhl knížku. Vydanou
v kamenném nakladatelství. Jmenovala se
Přání. Měl jsem jediné přání. Být jako on.

Dalšího půl roku jsem seděl u počítače, zu-
řivě do něj bušil a… nic. Tak aby mi příliš
neodskočil, spřáhl jsem se s Jiřím Ulrichem,
který je pro každou špatnost, a navrhli jsme
Lubomírovi, abychom vydali něco společně.
Já ti dám, psát vlastní věci. A tak vznikla Du-
hová kulička.

Doufal jsem, že se Mikisek vyčerpá, abych
skóre vyrovnal. Prdlajs. „ Píšu román,“ vesele
volal při našich setkáních. To už došlo na ty-
kání, takže mé zoufalé „ty vole“ přešel bez
povšimnutí.

Co mi zbývalo jiného, než se opět spolčit
s Ulrichem. Napsali jsme kolektivně s Lubo-
mírem dva triptychy a já začal pokoutně pra-
covat na své knize Rodinčení. Když vyšla, byl
jsem na pokraji fyzických a psychických sil.
Ale šťastný. Dohnal jsem ho.

Dlouho mi to nevydrželo. Román Když tan-
čí vážky spatřil světlo světa během několika
měsíců. Tomu se říká trhák. A byl jsem v pytli.
To už nešlo rozdýchat. Zařadil jsem se do pe-
lotonu s vědomím, že právo nosit žluté tričko
má jen jeden. A to Lubomír Mikisek.

Milý Luboši, takhle to nějak bylo, nemám
pravdu? A kdyby ne, nic se neděje. Hlavní je,
že jsme se za ta léta, co se známe, spřátelili.
Alespoň doufám. A také doufám, že nám to
vydrží a oba ještě nějakou tu knihu napíšeme.
A také objedeme pár knihoven, ze kterých
nás nadšení čtenáři budou vynášet. Na rame-
nou, samozřejmě.

Ale proč pořád mluvím o sobě? Ty jsi dnes
ta hlavní persona. Ty ses před šedesáti lety
narodil v naší matičce stověžaté. A můžeme
být jenom rádi, že jsi tam nezůstal. Protože
naše plzeňská literární scéna by byla doza-
jista ochuzena o spisovatele, který v nás,
a zvláště v ženách, probouzí ušlechtilé poci-
ty. A to je činnost veskrze záslužná. To nikdo
nemůže zpochybnit, ani kdyby nevím co…

Takže Ti k Tvému výročí přeji mnoho du-
ševní svěžesti. Ale!!! I tělesné, protože uznej,
když píšeš pro ty holky, nemůžeš vypadat
jako já.

Zdraví Tě o měsíc starší – 
Milan Čechura

27Něco se stalo
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Irena Natália Chaloupková – narozena 1976
v Plzni, kde vystudovala Obchodní akademii a kde
také žije a pracuje. Dosud nepublikovala

Gotthart Kuppel – narozen 1946 v Brémách.
Vystudoval Lékařskou fakultu v Mnichově, působí
jako svobodný umělec v různých oborech, je
úspěšný i ve sportu (judo). Píše divadelní hry 
a drobné prózy. Žije v Brémách a na Tenerife

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básnickou skladbu Karly Erbové

Prózy Miloslavy Ledvinové a Jitky Prokšové

Fejetony Stanislava Bukovského

Příspěvky do rubriky Mladý Západ

Kruh přátel knižní kultury oznamuje:

Informace o lednových programech v Polanově síni najdete v Listech Ason-klubu,
členské příspěvky ve výši 50,- Kč je možno uhradit v kanceláři Polanovy síně.
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