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Raději pozdě než nikdy, praví se, a tak
opožděně, psáno pro vytrvalé čtenáře edito-
rialů Plže v prvé řadě, připomínáme, že se
redakci přece jenom podařilo v šibeniční lhů-
tě připravit na konci roku zimní přílohu: sou-
bor satirických kreseb i textů Karla Trinke-
witze Les Fleurs du minimal. Jsme rádi, že
příloha vyšla, že toto pásmo spatřilo světlo
světa, třeba i navzdory těm, kdo prohlašují,
že největším prokletím českých zemí jsou
dnes autoři haiku – jako právě Trinkewitz. To
prohlásil skandalista „Magor“ Jirous, zformu-
loval to velice jadrně, velice grobiánsky – při-
tom nemá pravdu. Haiku Karla Trinkewitze
oplývají nápadem i vtipem – a rozdíl je rovněž
v tom, že i kdyby se náš nynější renomovaný
kumštýř z Rabí chtěl vyslovit o Jirousovi po-
dobně nepříznivě, učinil by tak s noblesou,
bez dutě prázdných sprostých slov. Prostě
v duchu haiku.

V rámci zcela nejirousovského typu bás-
nické kultury se odvíjí skladba Karly Erbové
Vincent, svým způsobem dialog autorky s vel-
kým nizozemským umělcem, text, jímž zaha-
jujeme únorové číslo Plže – ovšemže až po
tklivých básnických vyznáních městu Plzni
z pera Josefa Hrubého. Prozaická rubrika
přináší povídku Jitky Prokšové, o jejíž dříve už
vydané knize v témže čísle píše Vladimír
Gardavský, především však v Plži opět při-
chází ke slovu novopečená laureátka Ceny
Bohumila Polana (v kategorii prózy) – Milosla-

va Ledvinová, která předkládá našim čtená-
řům ukázku ze své nové lyricko-psychologic-
ké novely. Úsměvný smajlík na naší tváři může
vyvolat Dana Raunerová i Jiří Frank, jiné poci-
ty v nás možná podpoří píšící výtvarník Sta-
nislav Bukovský, s velkou dávkou sarkasmu
ve fejetonech přemítající o naší civilizaci,
o naší současnosti, o nás. Helena Sobková,
která ví o Boženě Němcově víc než mnozí jiní
literární smrtelníci, nás upozornila na nedo-
žité sté výročí narození její maminky Marie
Beranové-Zierlové, která dlouho žila ve Zbů-
chu, zajímala se o historii a národopis plzeň-
ského regionu, psala pohádky, nikdy však ne-
publikovala. Z její pozůstalosti proto rádi uve-
řejňujeme dva texty, vážící se ke Křimicím 
a k autorčině rodišti – Žilovu. 

Přejeme si, abyste našli zalíbení také v pří-
spěvcích z rubriky Mladý Západ: najdete tu
poezii i prózu, přičemž se asi sluší prozradit,
že Markéta Pokrupová je touž básnířkou, kte-
rá dřív psala pod jménem Markéta Hýsková.
Mohlo by to sice být další nové autorské
jméno v Plži, pohříchu však není: máme totiž
kvalitních příspěvků do této rubriky v dané
chvíli relativně poskrovnu. Zkrátka a dobře
bývají léta tučná a léta hubená. Ale snad bude
líp: vždyť i jaro se už blíží, zima nezima.

Vladimír Novotný

1Editorial

A kagdá budět lučše?

Stanislav Bukovský



2Laudatio pro Plzeň

Josef Hrubý   

Bude hrát městský orchestr...
Ráno v Plzni

Připravuj se předměstí:
přijede královna
rozsvítit si ranní šperky

Věž otevře den svou špicí
Jako páv se bude třást svítání

V kamení bude slyšet
jak předkové píšou prózu
s holuby
Za divadlo přiběhne Karamazov
a bude pod magnólií
vykládat bratrovi
o Eviných očích

Zatímco kameloti budou křičet:
Přijede královna!
Vyjde slunce
a na náměstí bude hrát městský orchestr
slavnostní předehru
Holubi zatleskají

Plzeňský uličník

Koterovská na souvrati
raisova úslavská
krajní žlutická
vlastina ořechová
šeříková výtuň
nad úslavou americká
lábkova školní
u borského parku waltrova
budilova u jam
kolmá doubrava
u stadionu ruská
u školky náměstí míru
na celchu jiráskovo náměstí
klášterní kardinála berana
plynární politických vězňů
bory 1. máje
bory po skalinách

Poezie

Karla Erbová    

Vincent

* * *

Nevěděl jsem
že může být tak snadné

dát sbohem

V noční tmě před domem
stály kočáry

Společnost odjížděla
Pak vyšla ona se svým mužem
Vstoupili do kočáru
a vrhli se na svá ústa

jako dva supi
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I přes deštěm zmáčené okno
jsem cítil

tu jejich nedočkavost

Ráno jsem z Londýna navždy odjel

* * *

Víceméně člověk pamatuje
kde začínal

Kde si otloukal klouby
Kde se cítil cizincem
Ale neví kam dojde
za jakou cenu
Jak dlouho bude běhat strništěm
Jak dlouho to bude drásat

Že jednou namaluje prázdné místo
kde tehdy ONA volávala:

Už je to šejdrem!
Už se nesejdeme!

Nemůže vykládat
že je to její hrob

Jeho se neptejte
bude-li vůbec někdy moci

s tím přestat
To psáno brkem
namáčeným v povětří!

On nemá v sobě té něhy a síly
aby si poručil

* * *

Brzy jsem nechal domy za zády
Ať si otírají popraskané stěny

o kůži jiného
Došel jsem na osiřelé prostranství
Stál tam vyzáblý starý kůň
strhaný životem a dřinou

Vzadu u chatrče ležela koňská kostra
jakási lebka a lidské haraburdí

Proč má zvíře trpět více než my?
Nemůže za to že nám chybí štěstí
a že se tedy každým krokem mstíme

Nemůže za to že se honíme za tím
co teprv ráno vymyslíme
a že v nás vykřikuje opilec:

Život je jenom odrbaná fangle
a sahá od zrození ke smrti

Ale to už ty sám milý Theo víš:
Toto je obraz který nelze poslat
na žádnou výstavu

* * *

Bylo v tom několik hrůz!
Osiřelí muži a ženy
zavření v chudobinci
vydáni ústrkům a posměchu druhých

A - co je horší - vnímající 
jak jimi kdekdo pohrdá
Jak jsou jim na obtíž
Jak všude překážejí

Ne hlad Ne špína Ale právě toto
jim zbytek života činí peklem

Nemyslím že se modlí s láskou
Vždyť ani ON už na ně nemá čas
anebo zapomněl

Ostatně je to starý muž



* * *

Černí havrani letěli nad Arles
Nad starodávným mostem
Nad červenými vinicemi
Bylo poledne Klasy o sebe bušily

jako tympány

Myslím že bez toho kraje zemřu
a přesto!

Jak mne v zimě vzrušovala
jízda vlakem právě sem!

Jak napjatě jsem číhal
zdali už je to Japonsko!

* * *

Teď když jsem tady viděl moře
s Afrikou

která není daleko
(za horkých nocí ji slyším
šmátrat po střechách)
nějak líp rozumím životu

Jsem tu pouze několik měsíců
ale prožil jsem skoro celý věk

Byl bych snad v Paříži
za jedinou hodinu
udělal kresbu lodi?

Ty vlny tam venku jsou ovšem
úplné drápy

Loď je v nich chycená
to člověk přímo cítí

Zvláště ten který se už ocitl
někdy na jejím místě

* * *

Můj bože jaký to tady
ubohoučký kraj!

Tady i svatí chodí v zimě bosi!
Obrazy musíš té lakotné zemi servat

A pocit úzkosti
Zvlášť když vane Mistrál

Štětec mi skoro padá z ruky
Oči mám pořád plné výčitek

a vůně tymiánu

Však přijme-li tě ta zem za přítele
je to navždycky
Zarosteš v její pelyňky a jizvy

Už ti nedovolí odejít
po dobrém ani po zlém

Tady jsem pochopil
že se lze obejít bez Pána Boha

ale nikoli bez toho
co je větší než já

* * *

Dělám řemeslo jež je špinavé
a nesnadné

Mohl jsem prodávat cucky mraků
drátovat škrpály anebo vytloukat krčmy

Ale jelikož jsem tím čím jsem
pracuji s očekáváním
že jednou budu dělat obrazy
s pugétem svěžesti a mládí

když už mé vlastní
je jednou z mnoha věcí
které jsem poztrácel
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* * *

Bojím se přijet do Paříže
kvůli těm očím

Očím drožkářských kobyl
lehkých holek a básníků

Tolik smutku se nevejde ani
do nejhlubší noci

A já bych to maloval Já se znám
Já bych to nosil zaseknuté

až po topůrko
Já bych to maloval

i mezi piniemi jihu
i mezi olivovníky bych to maloval

Umění! Až je z něj někdy ouvej!
Snad tu vybublává

z nějakého pramene
kalné a možná otrávené Rodí se?
Přichází?
Proč zrovna k tomu

a ne k onomu?

A zda nám pomáhá žít
to už vůbec nevím

Nezbývá než to nějak obelstít

* * *

V takovém deštivém dni jako dnes
sesednout kolem kamen - 

cítil bych se
skoro jako doma
navzdory tomu
že žádný domov vlastně ani nemám
a že jsem ochoten to pokládat
za zlostnou pomstu

V těch dnech se ve mně
probudila barva

Ach je to zázrak! Umí kousat!
Hnětu ji v prstech Také pod kůží
Chodím s ní spát
A jsem i šťasten když se probouzí
nervózní pohyb mravenců
mezi travinami

Ano jsem nevědomec Ale musím
Snad se to podobá vyšívané básni

* * *

Ano říkals mi Theo několikrát
že člověk nemůže žít podle hlasu srdce
vždyť by se zničil!

Měls jako vždycky pravdu
Já s tebou přesto nesouhlasím

Podle jakého lineálu máme tedy žít?
Podle slávy? Peněz? Podle rozumu?
Ten nás snad nikdy neošálil?
Cožpak nás nezajímá

ani vlastní život?
Smutek? A starý hněv?

Cožpak se neděsíme myšlenky
že po nás nezůstane nic?

A proč jsou lidé tolik smutní?
Vypalují své tvrze
Ozvěny
Hadí hnízda
Hledají podoby ačkoli se jich děsí

A naleznou papírky s cizím písmem
které už nikdo nedovede číst
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* * *

Dnes jsem odeslal na vaši adresu
hnízda drozdů kosů žluv a pěnkav
Chybí v nich pískot Odpusťte
Nelze ho posílat Je tak křehký
že by jím málem obehnali město

Stydím se Je to svatokrádež
Z něčeho ale musím žít
Obrazy nikdo nechce
Ale kdybys mi milý Theo poslal
trošinku peněz Měl bych na barvy
a na vlak
Kdybys mi rovněž mohl poslat
kousínek srdce
Kdybys utišil v sobě

to hrdé
a nechal promlouvat ušlechtilému

Ať už chceš nebo ne jsme bratři
Kodrcáme se oba na tomtéž moři
Radujeme se když se vlny zklidní
a zahlédneme bárku toho druhého
na dosah

Ovšemže nás to připoutává
Těsněji

než bychom si ve svém utrpení přáli

* * *

A tak jsem té ženě řekl:
Až vám bude lépe
přijďte ke mně
udělám co mohu

Mohl jsem jednat jinak - - 
Jak bych však mohl dále žít
nemít té odvahy
necouvnout před lidskou bídou?
Zač bych můj Pane stál?

A tak jsem pro to její dítě
donesl kolébku od vetešníka
a nabídl jí přístřeší

Přátelé už se odvrátili
Asi se bojí že ten stín
přikryje rovněž jejich čest

Ona se odmítá se mnou stýkat

Bloudím v tom Snažím se proniknout
do hlubin umění i bytí
ačkoli je to skoro totéž

Míval jsem často vlídný pocit
že už mne drží za ruku
Přesto neumím nic

A nechápu proč
by mne za to měli ještě
zaživa oženit

* * *

Nevím zda si vzpomeneš 
že nalevo od Noční hlídky
v amsterodamském muzeu
je obraz od Franze Halse

Asi dvacet důstojníků v celých
postavách

Úplně vlevo vedle rámu
muž malovaný v šedé

Jaký to koncert!
Oranžová modrá a bílá - 

tehdejší národní barvy - 
Ten obraz jiskří!
A je to uděláno jednou jedinou barvou!

Zůstal jsem přikovaný na místě:
Na to nedosáhnu!
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Potom celou noc chodil ulicemi
myslel na svou paletu
zpytoval vlastní obrazy
své srdce a své svědomí

* * *

Toho malíře budoucnosti
si neumím představit
že by žil v ubohých hospodách
pracoval s mnoha falešnými zuby
a chodil do bordelů zuávů

jako já

Dobrotivý tatík Corot
říkal několik dní před smrtí:

Dnes v noci jsem viděl ve snu krajiny
s úplně růžovým nebem - 

Řekl bych tedy že jsou věci
které člověk do budoucna vycítí
a které opravdu přijdou

Ale já
- pokud jde o můj prostý život -
se toho trochu bojím

* * *

Já bych si zoufal
kdyby mé postavy byly dobré
akademicky korektní
Bylo jim tleskáno
Byly kopírovány
Dávány za příklad

To bych snad ani nemohl vyjít
na ulici!

Je nutno malovat tak jak cítíš
Nikoli jak to vypadá
Jsi malíř Nejsi fotograf!

Říkají: Je to lež!
Naše peněženky to vidí docela jinak!

Souhlasím Avšak pravdivější
nežli doslovná pravda

* * *

Ach portrét! Minové pole člověka!
Portrét s myšlenkou Snad i s duší
Každý se bojí

že jej malíř vysvlékne
že je to svatokrádež

Avšak štětec se láskyplně blíží
jako by to byl smyčec na houslích
Slyším ty barvy hrát
Bývá v tom i kus štěstí

Rovněž mne úplně pohltila
nekonečná rozlehlost lánů
a příkrost vymýcené obdělávané půdy

pod něžným nebem

Jsem ponořen
ve skoro klidné náladě
ve stavu který potřebuji
abych to namaloval

To je má práce Nasazuji při ní
denně život

Můj rozum
vzal už napůl za své

7



8Cena Bohumila Polana

Miloslava Ledvinová

Oblázky od řeky Lune
Každý den, možná ještě několik týdnů

bude každé ráno prošlapávat cestu
k pastvinám, bořit nohy do zrádně uvol-
něné a napité země.

„Čas se blíží k podzimu,“ řekla Sylvie,
„a každý den se nachyluje, všiml sis těch
dozrávajících jeřabin? Než odjedeme,
budou rudé, a ještě než úplně dozrají,
stanou se potravou pro ptáky. Jen málo
jich zbude do doby, než ti stejní ptáci se
zmocní každé bobule a hladově ozobou
i část stonků.“

Každý den, když překračuje potok, při-
nese oblázek, máchá ruce ve studené
vodě, krásné malé oblázky vystýlají pros-
tor mezi velikými kameny, teď se kupí na
římse krbu. Nikdy je nezapomene při-
nést, ne, opravdu nikdy.

Tak úžasné ticho svobody ještě nikdy
nepoznal. Při dlouhých ranních procház-
kách si vyčítá tak malou míru pochopení
pro tento kraj. Pomalu, jen velmi pomalu
Sylvii objevuje a se stejným odstupem
zapouští její tvar ve svém bytí. Někdy je
den sevřený do siré mlhy, bude pršet,
oblaka ještě nepropustila všechen déšť
a i na tento kraj zbylo, ovečkám to ne-
vadí, jsou na podobný čas zvyklé.

„Také jsem každý den chodila na past-
viny, ten čas vody jsem měla ráda, ne-
chala jsem ji stékat po plášti, nohy ukry-
té v teple holínek. V posledních dnech
se cítím líp, podpíráš mne na cestách,
dovoluješ, abych seděla na parkovišti
nebo u nějaké farmy, a sám se jdeš pro-
jít.“

Někdy je z farmy pozvali dovnitř a při
šálku čaje se Jiří mnoho dověděl o jejich
životě, problémech, ale i radosti žít
v tomto kraji. Chtěl zachytit každé slovo,

povzdech, pomlku, za čím vším se ukrý-
vá každodenní život těchto lidí z hor.
Z projížděk se vracel s neúnavnou silou,
zase něco nového objevil.

Bál se o Sylvii. Rád ji přenášel na po-
hovku a obklopoval ji péčí, které byl
schopen. Seděl v křesle při pohovce
a držel ji za ruku, dokud neusnula.

Jednou se ho zeptala, jestli slyšel
o básnících, kteří zde působili. Words-
worth, Shelley, Coleridge, Southey? 

„Ano, slyšel, dokonce to byla maturitní
otázka, maturoval jsem z angličtiny.“

Sylvie spráskla ruce: „A pak ses přih-
lásil na techniku! Je to možné? Musíme
navštívit muzeum těchto básníků nedale-
ko Windermere. Už jsem tam několikrát
byla, ale teď bych schody do patra už
těžko zdolala. Budu sedět v autě a mů-
žeš si všechno důkladně prohlédnout.
A půjdeme se spolu podívat na místo,
kde kvetou narcisy. Ty, o kterých psal
Wordsworth. Jistě tu báseň znáš.“

„Dokonce jsem se část naučil nazpa-
měť. Nikdy jsem si nepředstavoval, že se
jednou budu procházet tímto krajem a vi-
dět místa, kde oni žili.“

„Určitě tam příští týden zajedeme, ne-
musíme brát ohled na počasí.“

Jeden den se vydali do oblasti jezer,
prohlédnout si okolí a navštívit muzeum.

„Zůstanu sedět v autě. Je tady spousta
lidí ze všech končin světa. Dřív to byl zapo-
menutý kraj. Můžeš tam být, jak dlouho
chceš. Opravdu se nebudu nudit. Je pod
mrakem, není tady horko, mohu na tebe ně-
kolik hodin čekat, mohu se i na chvíli projít.“

Čekám hodinu nebo dvě? Už přichází.
Usmívá se na mě.

„Bylo to zajímavé?“
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„První sbírky básní, předměty, kterých
se dotýkali a používali je – budu o všem
dlouho přemýšlet. Staré fotografie jejich
přátel – až tady se člověk může vžít do
jejich života. Pak také přiznání. Někteří
z nich brali opiáty.“

„Myslím si, že každý z nich, tehdy to
nebylo nic neobvyklého, byla to součást
jejich života.“

„Když budu číst jejich básně znovu, urči-
tě si vzpomenu, že ne všechno bylo tvoře-
no v čistotě a opravdovosti jejich myšlení.
Rozumíš? Jako by tam byly nějaké che-
mické látky ovlivňující jejich nálady.“

„Rozumím, ale to podstatné přetrvává.“
Dotkl se její ruky, měla ji položenou na

klíně, odevzdaně, bez vzrušení se dívala
na rušné parkoviště.

„Až přijedeme domů, udělám něco
lehkého k jídlu a zatopím v krbu. Posadíš
se do svého křesla a já budu vedle tebe
mlčet,“ řekl Jiří. „Myslíš si, že láska
k matce má stejnou podstatu jako to, co

prožívám ve vztahu k tobě? Věříš tomu,
že něžný dotek nemusí mít v sobě smysl-
nost? Ty pláčeš? V očích jsou kameny
a ty teď padají na mé ruce. Dovol, abych
ti slzy otřel, bojím se jich. Radost v nich
může být proměněna na bolest.“ 

Oheň v krbu příjemně proteploval pro-
chladlou místnost. Přehodil ještě přes její
ramena teplý šál a posadil se vedle ní do
křesla. V tu chvíli nic neočekával, žádná
přiznání, jež by mohla změnit jeho radost,
vše mělo svůj nekonečný řád, se kterým
se až doposud setkával. Rodiče mu dali
rok na rozmyšlenou, pak se znovu poku-
sí studovat, ale s matematikou už nechce
zápasit, vybere si nějaký jiný obor. Na-
jednou se její tichý hlas vedle něj roz-
prostřel v jemném, nevtíravém doteku. 

„Až teď vedle tebe jsem poznala, že
můj vztah k tobě může být naplněním
celého mého života. Věříš tomu?“

Neodpovídal, nebyl si jist, jestli správ-
ně rozuměl. V krbu dohoříval oheň.

Próza

Jitka Prokšová

Pád
Cesta podél zarostlých břehů obou

řek, které se ve špičce poloostrova sté-
kají, není moc široká. Bezcílně po ní
bloumám sem a tam. Kéž by někdo šel…
Najednou si nejsem jistá, jestli se od Něj
můžu natolik vzdálit. Přestože to tu znám
dobře, s rostoucím šerem cítím podivný
strach. Tenhle zvláštní kus země oddě-
lený od okolí dvěma širokými, línými vod-
ními toky je i ve dne trochu tajuplný.
Natož za soumraku.

Rozhlédnu se kolem… nikde nikdo.

Zase mě to táhne k Němu. Rozběhnu se
zpátky. Leží stále tak, jak jsem Ho opusti-
la. Miluji Ho. Miluji Ho tou nejoddanější
láskou, jakou kdy patrně poznal. Láskou,
které nevadí jeho občasné nadávky, po-
směšky a útrpné pohledy. Láskou, které
nevadí okolnost, že žijeme ve sklepním
bytě, kde je zima a často to tam páchne
česnekem. Rád si ho roztírá na kousky
starého opečeného chleba. Nutí mě ho
jíst taky, ačkoli ví, že já česnek přímo
nesnáším.
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Právě proto, že Ho miluji, jsem se
k Němu musela vrátit, abych se přesvěd-
čila, že ještě dýchá. Tak… a teď znova
vyšplhám nahoru. Doufám, že brzy přive-
du pomoc.

Co se vlastně stalo? Dnes pozdě od-
poledne jsme se jako obvykle loudali zná-
mou trasou. Není ještě tak starý, ale cho-
dí pomalým šouravým krokem. Já se Mu
v tempu obvykle přizpůsobuji, naše kroky
si rozumějí. Dopoledne hodně pršelo, lou-
že nestačily vyschnout, a tak jsme se mu-
seli vyhýbat blátivým místům. Možná proto
u jednoho z nich tak snadno uklouzl.
Sehnul se pro odhozený zbytek cigarety
a asi špatně došlápl či co. Při pádu ještě
hmátl rukou do vzduchu, chtěl se patrně
zachytit blízkého keře, ale prsty se sevře-
ly dřív, než obemkly větvičku. Pak už jsem
viděla, jak sjíždí po mokré trávě ze svahu,
který byl v těchto místech zvlášť prudký.
Padal dolů, až se prudce zarazil o balvan,
za kterým trčely klády hnijících stromů
naplavených nedávnou povodní. Bylo div-
né, že nekřičel ani nenadával. Ani se ne-
pokusil zvednout. Jeho tělo zůstalo ležet
úplně bezvládně.

Koryta řek jsou kolem poloostrova
mělká a bahnitá. V některých místech
jsou břehy zarostlé vysokou trávou a níz-
kými křovisky, která dobře kryjí zamilo-
vané páry před náhodnými chodci. Ve
slunečných dnech jsme tu často sedávali
a poslouchali tiché plynutí vody. On při-
tom pokuřoval a mhouřil oči. V těch
báječných chvílích býval milý, něžný. Ko-
likrát mě dlouze hladil a –

Náhle se nedaleko přede mnou vynoří
povědomá dvojice. Poznávám oba podle
chůze. Ten vyšší při řeči hodně rozhazu-
je rukama, menší napadá na nohu. Dřív
než mě zahlédnou, stačím uskočit do
křoví. Přitisknu se k zemi, je mi jedno, že
je mokro. Nesmí mě vidět. 

Oba znám z doby, kdy jsem se osa-
měle potloukala předměstskou čtvrtí,
která začíná hned za blízkým mostem.
Cítím, že se třesu. Instinkt mi velí zalézt
ještě hlouběji do křoví, abych jim nedala
nejmenší šanci mě objevit. Jasně, že to
jsou oni… poznala bych je i z větší dálky.

Pamětí mi kmitne vzpomínka na den,
kdy mě tihle dva v ulicích předměstí
několikrát pronásledovali. Když jsem se
dala do běhu, zrychlili i oni. Nadávali mi
do černejch sviní a házeli po mně ka-
mením. Jedním docela ostrým mě tehdy
trefili do boku. Snažila jsem se utéct
a natrefila přitom na Něj. Vlastně mě za-
chránil. Když viděli, že jsem se u Něj za-
stavila a On na mě promluvil, zpomalili.
Pak prošli kolem, jako by se nechume-
lilo. Neměla jsem domov, neměla jsem
nikoho, a tak mě nechal u sebe. 

Á… už jsou pryč. Obrysy mužských
postav zmizely v houstnoucím šeru.
Vylézám z úkrytu. Zvuky z nedalekého
předměstí co chvíli ruší okolní ticho. Od-
někud z dálky se navíc ozývá hřmění.
Bouřky se bojím, jenže musím sehnat
pomoc. Chystám se vyrazit na opačnou
stranu, když vtom opět zaslechnu kroky.
Jiné než ty, které se ode mě vzdalují.
Natočím hlavu a zjistím, že se ke mně
blíží další lidé. Nejraději bych jim vyběhla
vstříc, ale pak odolám. Kdo ví, co se
z nich vyklube. Uhnu proto stranou
z cesty a čekám za nedalekým stromem.

Kéž by Mu pomohli. 
Už jsou blízko. Muž vede ženu vedle

sebe za ruku, ta se však náhle zastaví
a upře oči směrem k řece. Vyhrkne:

„Hele, tamhle někdo leží, koukej…“ 
Oba se nakloní z cesty dolů, dohadují

se o ležící postavě pod nimi. Po chvíli se
muž rozhodne slézt. Radostně vystou-
pím zpoza stromu a rozběhnu se ze srá-
zu. Jsem šťastná, že konečně vedu po-



11

moc. Po dvou třech metrech se však
zastaví. 

„Tak co?“ ozve se žena z cesty netr-
pělivě.

„Hmm, ňákej bezdomovec,“ zavolá na-
horu muž. „Asi vyspává… nejspíš je zlitej.“

Otočí se a drápe se zpět. Zastavím se.
No tohle! Snažím se ho chytnout za ru-
káv saka, znovu ho nasměrovat k Němu.
Nedá se, vysmekne se mi a napřáhne
nohu, jako by mě chtěl odkopnout. 

„Mazej pryč, rozumíš… padej! Hergot,
kde se tu vzal… ten prašivej pes?“ ptá se
plavovlasé ženy.

Ta jen pokrčí rameny. Nevydržím to
a ostře na oba vyštěknu: Nejsem žádnej
prašivej pes. A můj pán dole není opilej,
ani žádnej bezdomovec... potřebuje po-
moc, co na tom, jak vypadá… potřebuje
pomoc. Štěkám a štěkám, ale ti dva už
jsou rozhodnutí. 

Nezajímá je On, nezajímá je můj po-
vyk. Zavěsí se do sebe a odcházejí. 

A já – tříletá fenka černá jako uhel, kří-
ženec staforda a setra – je bezmocně sle-
duji. Pak přestanu štěkat a seběhnu dolů.
Zůstanu u tebe, říkám Mu očima a něžně
přitom olíznu jeho bledý, studený obličej.

O všem možném

Stanislav Bukovský

Pak i ti poslední bdící
Lidi, lidi, co vám chybí?

Lidi, lidi, co vám chybí, že mlčíte jako
ryby? Pojďte s námi v jednom šiku, po-
zdravíme republiku! Hurá! Amerika čumí,
jak to v Plzni duní! Volali za mého dětství
uvědomělí občané pochodující ulicemi
na prvního máje. A taky: Lidové milice,
na reakci palice! A ještě lépe: Stalin,
Gottwald, Čepička, na reakci mlátička!
A my jsme byli mládež nová, mládež
Gottwaldova. Mládí vpřed, hlásalo se.
Všechno minulé, coby buržoasní pře-
žitek, patřilo na smetiště dějin. Mladý byl
každý komunista. A kdo nejde s námi,
jde proti nám! Nejlepší chlapci patří do
dolů a hutí! Proč nás ale ve škole sou-
družky učitelky strašily, že když se nebu-
deme učit, tak skončíme u lopaty? Vždyť
dělnická třída byla přece vedoucí silou ve
společnosti!

Pracující lid u nás zvítězil, když mi byly
čtyři roky. Spánembohem Práci čest. Teď
když máme, co jsme chtěli, do rachoty
zvesela… Když mi bylo čtyřiadvacet let,
sešel lid ze správné cesty a dostalo se mu
za to od přátel pomoci, neboť v nouzi
poznáš přítele. Mne vyhodili z práce, ale
věc socialismu a míru byla zachráněna.
Opět se začaly uplatňovat pokrokové
sovětské metody, soudruzi Stachanov,
Zlobin, Basov, tkáčichy Vinográdovy zase
inspirovali brigády socialistické práce
k vyšším a vyšším výkonům. Já nakonec
pracoval u cihelen, kde se nemusela loa-
jalita ke straně a vládě projevovat tak jako
jinde. Ale i to mělo své stinné stránky.

Po smrti naší nájemnice, kterou jsme
museli v rodinném domu mít, nadměrný
byt tehdy nebyl trpěn, mi kvůli nedosta-
tečné angažovanosti nastaly problémy.
Byt jsem uhrál pro dospívající děti. V pří-
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zemí, kde jsme dosud všichni bydleli,
jsme topili wavkami (jež vyvinuli soudruzi
z NDR) plynem. V patře jsem chtěl, stej-
ně jako předtím nájemnice, topit uhlím.
Když jsem požádal předsedu uličního
výboru, aby mi dal potvrzení, že bydlím,
kde bydlím, že tam potřebuji topit uhlím,
nic mi nedal. Bez jeho doporučení mi
zase nemohli žádné uhlí prodat. Řekl, že
mě nezná, na schůze že nechodím
a okna špatně zdobím. (Jak to mohl vě-
dět, když mě neznal?) Tenkrát mě za-
chránila sousedka úsekářka, která se
přimluvila, a já slíbil, že se polepším.
Příděl byl malý, ale lepší něco než nic.

O něco později jsem zařizoval v domě
ústřední topení. Musel jsem si sehnat od
lékaře potvrzení, že jsem skoro úplně
chromý, zdravý člověk tenkrát měl topit
uhlím (ovšem pokud chodil na schůze
a při významných výročích zdobil okna).

Když nechtěli vzít syna na školu a musel
jít napřed do zaměstnání, vstoupil jsem do
Vědecko-technické společnosti, abych
zvýšil míru své angažovanosti. Nevím, zda
to pomohlo, spíš asi doporučení jeho
zaměstnavatele. Jízdní kola favorit (vyvinuli
naši soudruzi) jsem pro děti sháněl po-
dobně jako slepička pomoc kohoutkovi,
když měl nožky nahoře. V jednom případě
dokonce přes vlivnou trafikantku.

V roce 1983 jsme měli zaplacenou
dovolenou v Jugoslávii, ale nepustili mě.
Až za perestrojky v r. 1987. Ovšem ne-
zbytný devizový příslib jsem zprvu nedo-
stal, až po odvolání a s pomocí protekce.
I v téhle pozdní době reálného socialis-
mu a glasnosti musela žena, která pra-
covala ve Škodovce, podávat po návratu
písemné hlášení, s kým v cizině mluvila
a o čem, kdyby nestačila kolonka ve for-
muláři, měla se rozepsat na dalším pa-
píru. Já tohle v cihelně naštěstí psát ne-
musel.

Když ale po roce 1989 – teď, když už
se to smí – vstali noví bojovníci proti
komunismu, nesouhlasím s nimi, když
tvrdí, že špatné, či lépe řečeno horší než
teď, bylo úplně všechno. Kradlo se asi
stejně, dnes se však dá krást ve větším.
Bylo míň hracích automatů, kasin, násilí,
pornografie, narkomanů, lichvářů, byro-
kratů, neonacistů, ale také sociálních
parazitů a bezdomovců. Dnes je rozhod-
ně víc svobody, lidé mají všeho víc, ale
také mají víc dluhů. Spravedlnost nebyla
tenkrát a není ani dnes. Pro iniciativní je-
dince je však teď více prostoru k sebe-
realizaci. Každopádně bych se do časů
diktatury proletariátu a zostřujícího se
třídního boje vracet nechtěl. A kagdá bu-
dět lučše? Lučše asi nebylo nikdy (i když
rádio Jerevan hlásilo, že lučše uže bylo).
Lučše bude až v nebi.

Bejvávalo

Za starých zlatých časů král na dudy
hrál a králová za času hrávala na basu.
Hrála i šlechta, ba mnozí urození i kom-
ponovali. Do služby pak přijímali jen mu-
zikanty. Živili a platili je za práci a zároveň
po nich chtěli, aby pro jejich i pro svou
vlastní potěchu hráli a ti nejnadanější
i hudbu skládali. Stejně tak církev. Vždyť
kostely jsou vlastně koncertní sály. Ale
zpívá v nich nejen kněz, regenschori a ti,
co jsou v kostele doma, zpívají všichni.
A kdopak děti poté, co jim maminky
přestaly zpívat ukolébavky, převzal do své
péče? No přece kantor – to znamená
zpěvák, sbormistr, dirigent chrámového
sboru. A opět to skoro nic nestálo. Učitel-
ský mládenec rozhodně nebyl kažen vel-
kými penězi a pan řídící měl hospodářství,
stejně jako pan farář, sám na něm praco-
val a zároveň dostával od sousedů různou
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výpomoc, často naturální. Slečna učitelka
rovněž neměla velké nároky, a pokud se
vdala, tak už neučila, takže učitelky ten-
krát neměly nadranc nervy jako dnes, kdy
se vdávají, rozvádějí, na hromádce či v re-
gistrovaném partnerství žijí a tak podobně
a různě jinak, jak doba a móda velí. Ještě
moje máma učila první rok zadarmo, pak
pár let za trochu peněz, a když se vdala,
tak zůstala doma. 

Učitelé nejen dobře vykonávali svou
špatně placenou práci, ale iniciovali a za-
kládali ochotnické, vzdělávací a taky hasič-
ské spolky, kapely, knihovny, vzájemná vý-
pomocná družstva, vysazovali s dětmi stro-
mořadí, vlastním sběrem obohacovali škol-
ní kabinety a ze svého mála ještě pomáhali
žákům z nejchudších rodin. Hudba jim by-
la odměnou. Nadaní a hudebně založení
žáci pak často na doporučení farářů a uči-
telů odcházeli na studia, aby si při nich do
sytosti užili nouze a hladu, přičemž jedinou
radostí mohla jim být opět jen hudba. Když
jim v břiše kručelo, zpívali od hladu. A v té-
hle době přišli na svět největší velikáni naší
kultury. Co Čech, to byl muzikant, Čechy
byly konzervatoří Evropy. Tenkrát jeho Pra-
žané Mozartovi rozuměli, skrzevá Antonína
Dvořáka se hudbě přiučili i Američani, je-
ho skladbu zato dopravili i na Měsíc. Švé-
dy, i když nás vydrancovali, Smetana vy-
chovával, Italové se podivují Il divino Boe-
movi Myslivečkovi, Paganini měl mindrák
ze Slavíka a Janáčka zbožňují i Japonci.

To všechno se odehrálo proto, že Ma-
rie Terezie zavedla povinnou školní do-
cházku a kantoři s faráři tenkrát ještě
nezapomínali na osvědčenou a důležitou
zásadu, že metla vyhání děti z pekla.
Tenhle fungující řád narušil pozdější
vývoj a školské reformy. Ve starších do-
bách poctivě muzicírovali dokonce i ci-
káni. Tenkrát byl takový pořádek, že když
někoho z něčeho podezřívali, stačilo se

obhájit tvrzením „Já nic, já muzikant“.
Když se někdo vykrucoval, řekli mu „Po-
vídali, že mu hráli“ a byl nahraný. Když
byl zatvrzelý a zapíral, trochu přitvrdili
a jakpak potom zpíval. Právníci svět tolik
nezašmodrchávali a nebylo tudíž tolik
bezpráví. Nebylo žádné Ministerstvo kul-
tury, a tak byla kultura všudypřítomná.
I na vojně, i tam to šlapalo, vojáci maší-
rovali přes to pole přes to žito a přitom
pěkně zpívali. Je známo, že ve starších
dobách se nemuselo ani střílet, stačilo,
když husité zazpívali Ktož sú boží bo-
jovníci, a bylo vyhráno. 

To všechno bejvávalo, jako dobře pro-
mazané soukolí to běželo, jako jedna bá-
seň to hrálo, byl to koncert a nikdo nesy-
pal prostřednictvím dotací kultuře písek
do ložisek. Kdo hrál a při tom se nějak
živil, vyhrál, kdo jen hrál, měl hlad jako
herec. A tak to má být, to by tak hrálo,
aby ten první svými daněmi přispíval na
toho druhého. Ale dnes? Dnes mohou
dělat pány i lidé bez hudebního sluchu
a podle toho to taky vypadá. Všem jde
jenom o peníze. Hudebníci, komedianti,
prostitutky i sportovci dělají to, co se má
dělat z lásky, pro peníze, a ti, co společ-
nost řídí, proto, že nemají vztah k hudbě,
nemají rádi ani lidi, ani kulturu, ani příro-
du, ale jen peníze a jen sebe a zas jen
peníze. Nic s tím nezmůžou ani hasiči,
ani voliči. Společnost se proto čím dál
víc beznadějně zadlužuje.

Poslední ostrůvky civilizace jsou kape-
ly, co zadarmo pro radost svou a bližních
svých pořádají zpívané po hospodách.
Až jim to zakážou, anebo je donutí žádat
o granty a získané peníze utrácet za
autorské honoráře, různá povolení a vše-
lijaké poplatky, bude konec všemu. Pak
i ti poslední bdící nad spícím lidstvem,
řečeno slovy Franze Kafky, odejdou ze
scény.
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Jan Sojka  

Zpráva o večírku
Před více než dvěma měsíci oslavil Mi-

lan Čechura životní jubileum, šedesáté
narozeniny. Večírek to byl velkolepý a za-
znamenal úkazy vskutku výjimečné.
Například Marek Velebný tančil, Vladimír
Gardavský jedl, Vladimír Novotný nebyl
viděn a Zdeněk Němeček s houslemi
mládl. 

Nechyběla hromada dárků, ještě větší
hromada pochutin a všemu dominoval
úsměv oslavencův, jenž rázem změnil zra-
lého muže v hocha od Bobří řeky. Co chví-
li se chopil kytary a dal strunám co proto.
Po každé písni se ozývala zákeřná a neod-
bytná žízeň, nabádající všechny přítomné
k pozvednutí sklenice. 

Čas plynul a rozdělil osazenstvo na dvě
party, ovšem nikoli znesvářené. Každá
z nich vášnivě řešila své téma. První sku-
pinu bych pracovně nazval Charvátovci,
druhou Polanovci. 

Charvátovci se shlukli u baru a ze střípků
informací sestavovali celkový obraz Svatého
porcelánu, románové novinky Davida Char-
váta. Každý vytahoval své trumfy a přebíjel
ostatní. Asi po hodině debata ustala v tíži-
vém tichu. Vyšlo najevo, že nikdo ze zúčast-
něných aktérů dosud knihu nečetl. David
Brabec tvrdí, že má sedmdesát stran, Voj-
těch Němec hovoří dokonce o sedmi stech
stranách. 

„Jestli má sedm set stran,“ zvolal kdo-
si, „tak ji číst rozhodně nebudu! Lepší
než napsat takovou bichli je nenapsat ji.“

„A co když má opravdu jen těch sedm-
desát?“

„Tak to nemá cenu číst vůbec. Roze-
čteš se, dostaneš se do děje a šlus.“

Bohužel se David Charvát z oslavy
omluvil, nemohl spor rozsoudit. Svatý
porceláne, záhadný pochůzkáři, do koli-
ka myslí jsi již vstoupil a obtěžkal je?

Polanovci srazili stoly k sobě a s aka-
demickou kultivovaností hodnotili jak ví-
těze, tak slavnostní vyhlášení na plzeň-
ské radnici. Zatímco o laureátech nikdo
nezapochyboval, o samotném předávání
cen se totéž tvrdit nedalo. Ke kritice jistě
přispěla pozdní hodina a požitá vína,
přesto na bystrost úsudku ani jeden
z těchto faktorů neměl vliv. Takže? 

Věčná škoda, že objednaní muzikanti
nebyli více vytíženi, tížily je pouze hudeb-
ní nástroje, na které si to odpoledne
příliš nezahráli, a od věčného stání je
jistě musely bolet nohy. Přitom minimál-
ně jako předěl mezi četbou z ukázek
vítězů se jejich vstup přímo nabízel! 

Avšak coby dokonalé faux pas byla
Polanovci ohodnocena skutečnost, že
nejprve byl vždy vyhlášen vítěz jednotlivé
kategorie a až po něm držitel čestného
uznání. Toť na obdobné úrovni věc věru
nevídaná. 

Nicméně končit se má veskrze pozi-
tivně. Nejen pro mě, ale věřím, že i pro
všechny diváky, kteří se zúčastnili udě-
lení Cen Bohumila Polana za rok
2008, bylo největším zážitkem laudatio
Karly Erbové na Romana Knížete.
Vlastně se nejednalo o laudatio, nýbrž
o báseň.
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Marie Beranová-Zierlová 

Z Křimic a ze Žilova
Vemousy

Křimický kníže byl jednou se svým oblí-
beným polesným Mazancem na honě.
Když se v poledne vraceli domů kolem
Mazancovy hájovny, zachtělo se knížeti
vejít dovnitř. Paní hajná už je viděla při-
cházet, a že to bylo v pravé poledne,
rychle přichystala na stůl. Škubánky žlu-
ťoučké jako kuřátka prosvítaly na talířích
v záplavě másla a máku s cukrem.

Plná rozpaků uvítala hajná vzácného
hosta a ze zvyku ho vybídla, aby pojedl
s nimi. Knížepán, pěkně z lesa vyhlado-
vělý, pranic se neupejpal a s hajným za-
sedl ke stolu. Něco podobného ve své
jídelně ještě nezažil.

„Co je to za jídlo?“ otázal se hajné. Ta
celá červená od vaření pobízela: „Vemou
si, jen vemou si, jemnostpane, a ať vám
chutná.“ Chutnalo výborně. Umaštěný
knížepán neskrblil chválou. 

V křimickém zámku, když se jednou
ráno přišel kuchař zeptat svého pána, co
mu má podle chuti uvařit, vzpomněl si
knížepán na „vemousy“, které mu v há-
jovně u Mazanců tak náramně chutnaly.

„Přichystej vemousy,“ řekl, „na těch
jsem si u Mazanců výtečně pochutnal.“

Kuchař Vincent přemýšlel, co je to za
neznámé jídlo. V kuchyni na stole si roz-
ložil všechny kuchařské knihy s různými
specialitami, ale záhadné vemousy ne-
našel. Už se chtěl jít vyptat pána na
podrobnosti, rozmyslel si to však, to by
bylo pod jeho kuchařskou čest. Přišel
ale na spásný nápad: „Když to umí uvařit
hajná, nebude to žádný zázrak.“  

Do hájovny to byl kousek cesty, roz-
běhl se tam, aby se zeptal, čím že kní-

žepána pohostili, „prý že nějaké vemou-
sy.“

„Bože,“ spráskla ruce hajná, byly to
jen obyčejné škubánky s mákem. Když
se knížepán ptal, co to máme za jídlo,
pobízela jsem ho: „Vemou si, jen vemou
si, a ať vám chutná.“

Kuchař i hajná pochopili a srdečně se
rozesmáli. Od těch dob byly na knížecím
stole servírovány „vemousy à la hajná
Mazancová“.

Pešek peče vdolky

Starý Pešek ze Žilova se svou ženou
sekali pode vsí pšenici. On sekal, ona
kladla hrstě na prostřená povřísla. K po-
ledni, když padly poslední klasy, řekla
Pešková:

„Matěji, jdi domů, nalož kravám řezan-
ky do žlabu a potom mi ještě zatop
v kamnech, já tu zatím ty snopy zavážu.“
(Zavazovat povřísla její muž neuměl.) „Až
to dodělám, přijdu, podojím a upeču
vdolečky. Mám na ně od rána zaděláno.“ 

Pešek se řídil dle rozkazu, ale když
viděl v kuchyni mísu s přetékajícím těs-
tem, dal se do toho. Jak se s těstem
zachází, měl odkoukané od své ženy. Vál
byl na stole už přichystaný, lžící vykrajo-
val kousky těsta a napleskal z něj vdo-
lečky. Těsto se mu lepilo na prsty, otíral
si je o vestu i kalhoty, nebylo to tak
jednoduché, jak se mu zdálo. Potom na-
kladl pleskánky jeden vedle druhého na
studenou plotnu a zatopil.

Oheň rozpálil pláty a teď teprve začalo
pravé peklo. Vdolky se pálily, byly při-
lepené a nedaly se obracet. Mouka ko-
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lem nich, se kterou nešetřil, černala,
prsty už měl celé popálené. Vzal na po-
moc čepici, na nic jiného v tom kalupu
nevzpomněl, a tou se snažil pleskánky
obracet a pokoušel se je zachránit před
spálením.

Když se ve dveřích objevila jeho žena,
zhrozila se nad tou spouští. Její kuchař

byl olepený těstem od hlavy až dolů ke
kalhotám. Pro kouř ho bylo sotva vidět.

A pak se řekne, že to není žádné umění
upéci pár vdolečků. Co to obnáší, poznal
Matěj sám na sobě. A co ještě dodateč-
ně stržil smíchu, když to jeho žena dávala
svým známým k pobavení.

(Ze sbírky Veselé recepty)

Plž smajlík

Jiří Frank

Kachny
Jsem velice masožravý tvor. K mým oblí-

beným pochoutkám patří kromě jiného
také kachna. Stejnou vlastnost jako já má
i můj otec. Proto jsme se rozhodli, že si
koupíme každý dvě živé kachny. Jsou totiž
o něco lacinější než ty vykuchané, co se
dají sehnat v obchodě. Připravit si je na
pekáč pro nás dva není nic těžkého. 

Počkali jsme tedy, až místní zeměděl-
ské družstvo vyhlásí prodej těchto milých
tvorů, a s pytlem a bednou jeli pro kach-
ny. Ty jsme v úplném klidu a pořádku
přivezli domů. Teď už nám chybělo „pou-
ze“ zabít je, spařit, oškubat a vykuchat.
Vše jsme měli dobře naplánované, a tak
jsme se chtěli pustit do práce. 

Kachny, netušící vlastní brzký konec, by-
ly ale tak přítulné, milé a kouzelné, že nám
jich začalo být líto. Nechali jsme je proto
pobíhat na oplocené části dvorku a pozo-
rovali jsme, jak si štěbetají a klidně se pa-
sou. To jsme nejspíš neměli dělat, protože
potom je už ani jeden z nás nechtěl zabít.
Po dlouhém rozhodování jsme proto tu ne-
příjemnou činnost odložili na zítřek. 

Druhý den nás kachny radostně vítaly
a přátelsky k nám natahovaly krky. Ne-

dalo se ale nic dělat. Bylo jasné, že jestli
je nezabijeme teď, neuděláme to nikdy.
Museli jsme se proto s otcem pustit do
práce. Kterou ale začít? 

Namátkově jsme si jednu vybrali. Já ji
držel za krk, který jsem přimáčkl na židli,
a otec vykonal ortel. Podobně jsme po-
kračovali i s ostatními. 

Při následném škubání kachen otce bo-
lely nohy, a proto si sedl. Vybral si jako
z udělání zrovna tu židli, na které jsem držel
kachny při porážce. Nevím sice, která
z nich se na židli vykadila, ale podle množ-
ství toho smrdutého zeleného, co otec měl
rozmazané na zádech a kalhotách, musely
svoji poslední potřebu na oné židli vykonat
všechny čtyři kachny, a to několikrát. 

Bohužel jsme to zjistili, až když si otec
stěžoval, že je nějak promočený. Bylo
mu to velice nepříjemné, a mně také,
neb musím přiznat, že otec děsivě smr-
děl, ale na umytí a převlečení nebyl čas.
Čekala nás přece ještě spousta práce!

Při spařování poslední kachny mi otec
omylem polil ruku vařící vodou. Bylo to
tak náhlé, že jsem se lekl a nechtěně ho
i se židlí porazil na zem. Jakousi shodou
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okolností padl přímo na pekáč s nachy-
tanou krví. Ta vystříkla na všechny strany,
a samozřejmě i na mě. Zbytek krve se
rozlil po dvorku. 

Další problém nastal při škubání.
Kachny už měly nové peří zvané podsa-
da, tudíž jsme je nemohli pořádně ošku-
bat. Otec přišel s návrhem, že by se
mohlo zbylé peří opálit. Nevěděli jsme
ale, jak se to vlastně dělá, a proto jsme
od toho záměru upustili a zbylé peří od-
straňovali postupně nehty, kombinačka-
mi, pinzetou a dratví. 

Při závěrečném kuchání čtyřech mrt-
vých ptáků jsem si nešťastnou náhodou
vrazil nůž pod nehet té ruky, která mi zůsta-
la neopařená. Bylo to hrozně bolestivé. 

Přeci jen vykuchané a jakž takž očiště-
né kachny jsme položili na pekáče a ne-
chali je pořádně vychladnout. 

Na konci našeho snažení se za námi při-
šla podívat i moje manželka. Nejdříve uvi-

děla otce, zakrváceného od hlavy k patě.
Potom si všimla, že má na zadku a zádech
rozmazaný kachní trus. Otec navíc trochu
kulhal, protože se uhodil o hranu pekáče
s krví. Já jsem byl také celý od krve, jednu
ruku jsem měl opařenou a druhou pořeza-
nou. Navíc jsme byli promočení a obalení
peřím. O tom, jak vypadalo místo, kde jsme
se tak činili, snad ani není nutné mluvit. 

Když si manželka prohlédla kachny na
pekáčích, ztrácející se pod zbytky drob-
ného peří, zeptala se nás žertovně, kdy
že je budeme škubat. Vrhli jsme na ni
takový pohled, že kdyby měla v ruce
sirky, určitě by chytly. Moje moudrá žena
bystře pochopila, že teď asi není čas na
žerty a že by záhy mohlo dojít k dalšímu
úrazu. Proto nečekala na odpověď a di-
plomaticky zmizela.

S otcem jsme se nakonec shodli, že ži-
vé kachny už nikdy nekoupíme. Jedině ty
chlazené nebo mražené.

Dana Raunerová

Vyznání lásky
Pejsku pejskovanej, celej chlupatej,

pacičkovanej, můj! Pejsku chlupaťáckej,
s vočičkama takovýma koukavejma,
celej vokousanej ze všech možnejch
stran, úplnej ohryzek. Jsi ty pejsku dlou-
hatánskej náš. Porád by si se jen šmajch-
loval a šmudlal, pejsánku pejsánkovitej.
Porád by si tu svojí mordu semišovou
bláznivě mordoval! Copa ty jsi to za pejs-
ka bláznivýho, uchechtanýho?! Tlama-
týho vod ucha k uchu?! S jazejčkem
růžovým vyplazitým?! Jak ty ale začneš
blemcat a mlaskat, to by mě vzal čert!
Jak ty se ale umíš přišmudlávat a ňufat
úplně divoce zase! Blafeš tady, a přitom
jsi pejsek chechtavý a vocáskovitý! Tako-

vej vocásek zlatej uvrcenej, láska lásen-
kovitá velikánská! Pejsek takovej, takovej
makovej.

A co ten Gregorek, kocourek pejsko-
vitý, knedlík zlaťácký, malinkatý?!

A ta Micinka picinka, kočičinka, chlu-
pajdice, kočinka chmýříčková, peříčko-
vá, trojbarevná naše!

A ten Merlinek, koníček sluníčkový
s očičkama mandlovýma, nožičkama ko-
pejtkovýma!

A ty myšičky s bombarďáčkama šedi-
výma…a ty žížalky…a ty ptáčkové…
a ty…

Kterak bysme my bez toho dobytečka
živý byli?!!!
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Lucie Vinšová  

A netřeba zachytit...
Rybáři

Svítání,
jak zardění na 
tváři klenby božské.
Tyrkys a tryskající oranž.
Jen siluety 
velrybích mraků
se rýsovaly na obzoru
v odstínu tmavé perleti.
Kráčeli jsme 
po oblacích,
brodili se po kotníky
v měsíčních slzách.
(vyhlížel té noci jako vejce)
A jen pár 
mihnutí kyvadel
tenkrát patřilo noci.
Nepříliš
pro jediný sen.
V onom slunovratném
svítání
jsme kráčeli
hrdě, a přece
s přetékající skromností
v rozevřených dlaních
vstříc ostrovu.
Rybáři.
A v dotyku
světelných louží
bledostříbře zářila
nahá břicha ryb.
Byli jsme doma.

Pro pápěrky

Vidím pápěrku
letět v blankytnu 

svatojánské kaple
léta.
Téměř se mraků dotýká,
jak prsty kapiček
zurčících pramenů,
jak mízou lepkavá
oční víčka osikových listů.
Téměř se jestřábích
křídel dotýká.
Vřesové kvítky pod vlasy,
kameny ještěrkám.
Oblohu pápěrkám!

Tenkrát a nyní

Byly roky,
kdy jsme si ani podzimek
nepřiznali.
A za padající listí
vinili vítr
a za úhory
snad déšť.
A bylo nám lehce pod oblohou
a ležíce po stráních,
stvoly lechtaly na srdci.
Ale nyní
se zima střídá
s podzimem,
jako by ani letních tanců nebylo.
Je rybářských cest,
ale touhy není.
Je pastvin,
ale ovce již nemeditují
v paprscích oranže.
Jen se tiše pasou.
A my
se paseme
nahlas.
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* * *

Na prstech rosu
přes víčka plášť
na zádech krovky
krovky broučí.
Zazděme lásku
zazděme nás
přes závěsy
pavučin.
Na chodidlech bláto,
cesty vlčích máků.
Nepoznals léto
a podzim chutnat bys chtěl
s vínem opojným.
A ani jsi na vinici nestál,
když hrozny se nalévaly.
Být sám
a zmizet ve snění,
jak blátohrbec
jest člověk nevidoucí.

Zaznělo z dálky

Zaznělo z dálky
halasné trubky
a pak jen
nevyvážené ticho
tisíce mil.
I domov je jen slovem.
I láska je jen pocitem.
Jen hory,
jen hory,
k těm stesk nedoléhá,

neb jsou jen v místech,
kde býti mají.
Ale lidi
s jejich srdci,
přemístit lze.
Zaznělo z dálky. 
A s tím pocitem
bojím se přiznat
člověku
duši.
A také se bojím přiznat
svědomí moři
a příběhy říčkám.
Neboť samota
bez doufání
je samotou
milosrdnější.

Netřeba zachytit

I ta nejmajestátnější hora
připomínala kus 
z dětské stavebnice.
Z takové té,
co postavíte safari nebo
železniční dráhu.
Příliš tmavozelená,
ťopkatá po pasoucích se
ovečkách.
Tak si 
prohlížím svět,
jenž již nikdy nebude stejný.
Jejž nelze zachytit.
A netřeba zachytit.
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Markéta Pokrupová  

Vlasy jako med...

Who knows
Not me

I.
Jako modlitbu
Svatořečnění 
Slova beze smyslu 
K obrazům míří
Tmou prázdnoty prorůstají
V  tichu tich pod poslední beznadějí
Bez nadějí slyším
Své zítřejší
Who knows
Not me
Jako modlitbu

II.
Hořím hořím
V srdci chořím
Žárem shořím
Větrem k mořím
Tím
Co není 
Neuhořím.

Hořím hořím
Větrem k mořím
Bořím chořím
Všem těm mořím
Nohy bořím 
V sypké Tělo
Na dně  
Neuhořím.

Chořím
Žárem srdce 
Mořem větrem
Neuhořím

Žárem srdce
Vždycky
Shořím

III.

Nekonečné ohýbání
Podzim jaro
Do skonání
Ohýbání
Nekonečné
Vítr
Vane bez přestání
Od svítání do svítání
Větru světlo nezabrání
Vlnit 
Větřit 
V ohýbání
Kmitat světlem 
Bez přestání

Jarmilka

vlasy jako med 
vedle vrásek čekání
skleničky vína 
všech cigaret
všeho opuštěného
vedle všech zbylých dní

vlasy jako med
zbylých dní
kouř z cigaret
vedle skleničky vína
vrásky čekání
zbyly opuštěné dny
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Mrakům, větru, srdci, mořím

Města mraků plynutím
Nezestárnou

Města plynutím mraků 
Nezestárnou 
Mraky nezestárnou plynutím
Mraků plynutí
Města 
Nestárne 
Mraků plynutí 
Města plynutí
Času plynutí
Já
Nezestárnout
Nedokážu?

…

bytí půl v pohaslém domě 
kde snad vše se odehrálo
bdící  čas zhoustl
oheň hořel
vítr rozbil okna
za firháňkou dní
život náhle ustal

Ticho, které narůstá

Ticho
Ticho tich
Ticho nejtišší
Ticho nejhlubší
Z ticha Průsvitná a tichá
Zpychlá Přebolevší lačnící
Květina pestrobarevného Ticha

It’s a trick

To make see you
Já nejsem ta co vládla
Jako tenkrát
Sněhem září
Jako tenkrát
V písních mlčí
Jako tenkrát
Cizím slovem
Jako tenkrát
Chci říct
It’s a trick

To make see you
Já nejsem ta co vládne
Září sněhu
Tichem písní
Jako tenkrát
Slovo cizí
It’s a trick
To make see you
It’s a trick
To make see you

Vládnu zářím
Zářím sněžím
Sněžím tichem
Tichem písní
Písní slovem
Slovem cizím
Cizím říkám
Vládnu zářím
Sněžím tichem
Slovem cizím
It’s a trick 
Říkám

Te cubro del besos
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Ondřej Holý  

Na co myslí
Na co myslí holky

„ten svetr si brát nemusíš, v únoru už
není taková zima!“

„ale i v únoru se může rozplynout láska
jako... já nevím, jako kouř, který jsi právě
vyfoukla.“ „haha, a to chceš být básník,
takové obraty jsme vymýšleli, když jsme
poprvé kouřili s holkama u nás za bará-
kem.“

Stejně by ale nebylo normální teď vyjít
ven oblečený jako na motýly.

„dva sladcí motýli přisáli své sosáčky
dovnitř voňavého.“

„ne, prosím, stop, nebo mě zabiješ,
motiv motýla byl pasé, už když vylezl
z housenky... je únor, vidíš někde něja-
kého motýla? jak tě může napadnout
něco o motýlech, když mrzne, sněhuláci
jsou prakticky na vrcholu, nebo teda těs-
ně pod ním, a vůbec... je zima.“

„to ano, lidé mají červené nosy jako…
jako… no, no prostě mají červené nosy,“
dořekl znaveně, odmlka, „ty jo, já mys-
lím, že s tím mým básnictvím to asi ne-
bude moc slavné, co?“

„myslím, že jsi to vystihl.“
Bylo půl hodiny po půlnoci. Auta už

nejezdila, nikdo nechodil po ulicích, lam-
py v mlze prostě svítily jen tak pro pará-
du.

„nebo třeba kvůli nějakým městským
kontrolám, chápeš... přijede sem nějaká
komise zeshora, uvidí, že tu nesvítí lam-
py, a město dostane pěknou pokutu, ale
to je asi blbost, viď?“

„jo, radši povídej něco normálního.“
„když mě nic nenapadá, já neumím ba-

lit holky,“ počkal pět vteřin a pokračoval,
„když jsem třeba někde v hospodě a ně-

jaká na mě kouká nebo dělá takové ty
signály, víš? ty signály... víš, co myslím?“

„třeba že se usměje?“
„no, to je přesně ono, tak já nevím, co

mám dělat, dobře, taky se na ní usměju.
a co dál?“

„to chceš, abych ti řekla, jak mě máš
sbalit?“

„a proč ne?“
„no dobře, na tom nic není, když jsi

někde v hospodě a nějaká na tebe kouká
nebo dělá takové ty signály, třeba se
usměje, nebo se poškrábe na noze tvým
směrem...“

„nedělej si ze mě legraci.“
„jo, takže dělá ty signály, tak jediné, co

stačí udělat, je přijít k ní a říct: ahoj,
pěkná hospoda, viď, a to pivo, to je jako
křen, jo já jsem xxx, můžu tě pozvat na
něco tvrdého? – a ona řekne: já jsem
yyy, můžeš mě pozvat a máš pravdu, pivo
je jako křen.“

„takhle to nefunguje... prý, na něco
tvrdého. Kdyby byla alespoň trochu chyt-
rá, tak by řekla, co si to dovoluju a co jí
to tu nabízím a že jsem prase…“ 

Vyndala si další cigaretu, jemu nena-
bídla, věděla, že je nekuřák. To byla
jedna z mála věcí, co o něm věděla. Ale
docela se jí líbil, takový trochu moula, ale
milý. Zima byla strašlivá. Co je to taky za
nápad vybavovat se po půlnoci na bal-
konu. Výhled na městskou teplárnu.
Spící holubi nad hlavou. Celý dům také
spí. I když syn sousedky možná ne. Ne-
dávno k nim totiž sousedka přišla na
návštěvu a svěřovala se, že jak mají teď
ten vysokorychlostní internet, tak do noci
pořád jenom kouká do počítače a dělá
tam bůh ví co... no, co asi může hledat
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na internetu kluk právě přijatý na střední
školu…

„stránky o filatelii to asi nebudou, co?“
„ne ne, spíš takové, kde tě nějaká spo-

ře oděná dáma vyzývá, aby si jí pořádně
naplácal...,“ řekla a zachichotala se.

„spoře oděná dáma? máš pěkné vyja-
dřování... takovéhle spojení by nikdo
z mých kamarádů asi neřekl.“

To by mě zajímalo, co má za kamarády,
nějaké osly z učiliště, ne?

„a co máš za kamarády?“
„no takové osly z učiliště... a tak, já ne-

vím, normální kámoši... co, ty jsi členka
nějakého intelektuálního klubu?“

„ne, to ne, jenom se ptám...“
„hele, tak jdeme, měli jsme tam už

dávno být.“
„kam bys chtěl chodit, tobě se tu se

mnou nelíbí?“
„co? já jsem nic neřekl...“
„aha... tak povídej něco o sobě, co tě

třeba baví a tak podobně?“
„baví mě spousta věcí... tak třeba...

snažím se skládat básničky, že ano... na
začátku našeho rozhovoru jsem ti nějaké
říkal, pamatuješ... a taky...“

„slyšíš mě, přijdeme pozdě, hele, vní-
máš mě vůbec?“

„jo jo jo, vnímám tě... mluv dál, mluv
dál, za chvíli to skončí... mluv dál, kde tě
můžu najít, moc se mi líbíš... hlavně pro-
sím tě něco povídej... dělej... kde byd-
líš?“

„to ti nepomůžu, já nikde nebydlím.. ty
sis mě jenom vymyslela, ale jinak se mi
taky moc líbíš... škoda, že to je takhle
blbě udělané... ale to ti nepomůžu... tak
můžeme...“

„tak můžeme už jít, nebo co, slyšíš
sakra?“

„ach, co?“
„ptám se jestli můžeme jít?“
„no jasně, jdeme, už jsme tam měli

být.“
„na co jsi myslela? chvilku jsi mi při-

padala úplně mimo.“
„na jednoho kluka, byl celkem milej...

snad ho někdy potkám, jo... byl moc
milej.“

Na co myslí jiné holky?

Venku:
„Ale, víš... posloucháš mě?“ nečeka-

ně zvednul hlas.
Ani se nepohnula, na něco myslela.

Uvnitř:
Kolik bytost sebere času a možností tím,

že myslí na něco, co se nikdy nemůže stát.
Určité věci se prostě nikdy nestanou, ať si
to přeješ sebevíc. Žádné hloupé říkanky
o volání do lesa, uchu džbánu a záplatě na
pytel, ještě ta o kopání jámy, nebo úplně
nejlepší – nikdy neříkej nikdy a druhá je,
když se chce, všechno jde. Stupidní. Vel-
mi stupidní. Skoro jako víra v boha. Cože?
Ano, budu probírat konfliktní témata. Uvnitř
si můžeš probírat, co chceš. Tak přestaň,
přestaň. No, to víš, že nic takového jako
bůh neexistuje. Existuješ jenom ty. A pak
tvoje mysl, která si ho vymyslela, aby se
zbavila zodpovědnosti. Chceš příklady?
Tak dobře, tohle bylo dneska ve zprávách:
Ano, naše dcera byla čtyřikrát znásilněna
a následně zabita, velmi smutníme, ale ne-
ní to tak hrozné, protože víme, že bůh to
tak chtěl, teď s ním určitě hraje volejbal
někde nahoře na obláčku, víte, ona měla
volejbal moc ráda, vyhrála plno turnajů
a dokonce na tom v Německu byla vyhlá-
šena... střih...

Ale tak když se nad tím zamyslíš, tak
víra v něco je důležitá. Pamatuješ, co
říkala ta paní? „...ale není to tak hrozné,
protože víme, že bůh to tak chtěl…“ Vidíš
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to? Víra ti uleví, alespoň částečně. To, že
si namlouvá, že její dcera hraje s bohem
volejbal, je přece pro ni děsně důležité.

No tak jo, jo... nechci mluvit o nábo-
ženství. To je jako nosit dříví do lesa. Ne,
už zase. Musím se ty stupidní říkanky
odnaučit. Nemá to styl, sakra. Vůbec to
nemá styl. To už bych potom mohla pra-
covat jako hlasatelka počasí a říkat li-
dem, že březen za kamna vlezem, duben,
vole, ještě tam budem. To bych radši
skočila pod vlak.

Vážně? A jak bys to chtěla udělat?
Ne. Pod žádnej vlak skákat nebudu.

To by se ti líbilo, že? Měla bys jí celou
pro sebe. To si ani nechci domýšlet, co
by se s ní stalo pod tvým vedením. Pa-
nenství by si určitě nechala až do sva-
tební noci. Na všechny zkoušky by se
pečlivě připravovala. Chodila by jedině
s klukama, co nosí upnuté bílé roláky
a jmenují se Tomáš, Petr, nebo podob-
ně debilně. Jedině s klukama, co na
otázku „co posloucháš?“ odpovídají:
„všechno kromě dechovky“, a na otáz-
ku „hraješ na něco?“ odpovídají: „na
nervy“ a pak se šíleně rozesmějí, pro-
tože je to přece šíleně vtipné. Průměr!
Nesnáším průměr a bytosti v něm. Jsou
to tak stupidní ovce. 

Tak proto asi ještě nemá kluka. Pro-
tože ty jí všechny ty prima milé kluky
odmítáš.

Prima milé kluky, co to má znamenat?
Kdo byl prima milý?

Třeba ten, před kterým zrovna sedíme.
Teď se jí zeptal, jestli ho poslouchá. A
vypadá nějak naštvaně, to je tvoje vina.
Kdyby bylo po mém, už by se chytli za
ruku a on by jí špital do ouška něco
o tom, že je vážně skvělá holka a že se
do ní asi zamítrádoval.

Nedovolím, aby se zahazovala s tako-
vými kretény. Vždyť se na něj podívej. Na

čele má úplné minové pole z uhrů. Na
sobě nějakou stupidní koženou bundu.
Asi aby ukázal, že je velký samec. Že
kvůli jeho bundě zabili zvíře a pak ho
stáhli. Že je pán tvorstva, ten, kdo rozho-
duje, která kůže se stáhne a která ne.
Taková paka mám nejradši. 

Ne, s tímhle klukem nebude mít nic
společného.

No možná máš pravdu. Zase není tak
zoufalá, aby brala každého, kdo se jí na-
bídne.

Moje řeč. Pryč s ním.

Venku:
„Jo, slyším tě. A nekřič na mě,“ řekla.
„Tak o čem jsem teda mluvil?“
„Hele, víš co? Mě to nezajímá. Neza-

jímá mě, že sis včera koupil nový auto,
ani že tvůj tým o víkendu prohrál jenom
o jeden gól…“

„Ale o tom jsem vůbec nemluvil...“
„Blá blá, mě to je jedno... hlavně, že

kvůli tvý bundě zemřelo zvíře...“
„Cože? Jaký zvíře? O čem to mluvíš?“
„Víš, já nejsem tak zoufalá, abych brala

každýho, kdo se mi nabídne.“
„Co? Vždyť jsi mě pozvala ty...“

Uvnitř: (smích)
Jeee, hezky, ta mu dává, jen do něj...
Nepřeháněj to, vždyť jí nic neudělal.

Venku:
„Já jsem tě pozvala? No to jsem muse-

la bejt asi hodně mimo. Hele, měj se...“
Zvedla se a odešla. Neodpověděl. Ani

za ní neběžel. Jen nevěděl / nepochopil.
Ještě ten večer to vyprávěl kamarádovi.
Ten také nevěděl / nepochopil. Ale na-
konec ho poplácal po zádech a řekl: „No
jo, ženský, vždyť je znáš. Nech to bejt
kámo, pojď na pivko.“

A tak šli na pivko.
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Pax iiscum – Chválenice
u Plzně, Nezvěstice

Dva chváleničtí rodáci Fortunát Toman a Mi-
roslav Němec se po strastiplné životní cestě
nastálo vrátili do svého rodiště. Osud jim při-
pravil leccos společného. Posuďme sami.

Jan Bareš, tento pseudonym si zvolil
Toman (1908-1993), absolvoval Právnickou
fakultu Karlovy univerzity včetně doktorátu.
Jeho profesní dráhu zlomila padesátá léta.
Byl zatčen, odsouzen a vězněn. Po návratu
následovala zaměstnání v zemědělství a osa-
mělé živoření v důchodu. Režiséři procesů
padesátých let přiřadili básníka ke katolickým
intelektuálům. Byl skutečně spirituálně zamě-
řen a k dědictví tohoto meziválečného bás-
nického proudu se také přiřazoval. Vedle
dvou básnických sbírek (První květy, Na dět-
ských strunách) zanechal nezanedbatelnou
rukopisnou pozůstalost, mj. baladickou po-
hádku o slepé Marušce, obdařené darem
čistého srdce a vidoucího ducha. Bohužel –
vše bylo zřejmě po jeho úmrtí likvidováno.

Básnické jméno Láďa Pech si Němec
(1917-1999) zvolil po studiu bohemistiky a fi-
lozofie na pražské Filozofické fakultě dráhu
středoškolského profesora. Jeho gymnaziální
pouť (Podbořany, Bílina, Duchcov) vystřídala
v roce 1953 křížová cesta do Jáchymova. Byl
souzen se skupinou katolických laiků (mezi
nimi byl rovněž malíř František Šlégl, který pak
během šedesátých let měl ve Kdyni zásadní
podíl na vzniku a rozvoji objevné výtvarné tech-
niky – aradekoru). Další zatčení následovalo
v roce 1961, o rok později Němce z Valdic
propustila amnestie. Obžaloba využila jeho
organizační účasti v programech Katolické
akce i šesti semestrů studia na Teologické
fakultě v Olomouci do roku 1952, kdy byla fa-
kulta zrušena. K svému poslání se mohl vrátit
v roce 1968, ale normalizace opět zasáhla.
Azyl mu v šedesátých letech po několika ro-
cích dělnických profesí poskytla západočeská
pobočka Archeologického ústavu ČSAV
v Plzni. Normalizační msta ho přeřadila do vrát-
nice Dopravních podniků města Plzně. Kole-

gové i přátelé na něho vzpomínají dvěma slovy
– boží člověk. Zemřel jako laický bratr domini-
kánského řádu, přijal jméno Albert. Za stře-
doškolských studií přispíval verši do plzeňské-
ho studentského časopisu S (1935, 1936) –
ten nepatřil mezi studentská hektografovaná
periodika, zato byl srovnáván i s časopisy
„dospělých“. Z tohoto ovzduší vykrystalizovala
sbírka Oddechy noci. Společný osud dvou
rodáků se uzavírá – v žádné literárně-historické
příručce ani ve slovníku spisovatelů se jejich
jména neobjevují.

V Nezvěsticích, přesněji v Olešné, žil vý-
znamný západočeský rusista Bedřich Česal
(1924-2004). Věnoval se lingvistice, jako kla-
sický filolog svým druhým oborem ji měl
v malíčku. Morfologie i syntax byly základními
obory, jimž se věnoval. Také jeho postihla
normalizace, musil opustit plzeňskou Peda-
gogickou fakultu, kde vedl katedru rusistiky.
Naštěstí (?) byl přeřazen na katedru filologie
Vysoké školy strojní a elektrotechnické jako
vědecký pracovník; tehdy se věda podobně
jako dnes honorovala symbolickými částka-
mi. Po sametové revoluci se vrátil, habilitoval
a do svých nedožitých osmdesátin zůstával
spjat s katedrou rusistiky – stále klidný, roz-
vážný, věcný, vzdělaný a na slovo braný. Kole-
gové ho doprovodili na nezvěstický hřbitov.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Krátká procházka 
lyrickými zákoutími života

Bývá často vytýkáno moderní české poezii,
že je nesrozumitelná a elitářská, že není te-
matická, a tudíž ani vstřícná tradičnímu čte-
nářskému uchopení – a že v důsledku toho
všeho máme kolem sebe mnohem více bás-
níků nežli konzumentů poezie. Nuže, není to-
mu tak vždy a existují i výjimky z pravidla, jak
seznáváme nad básnickou sbírkou plzeňské
rodačky Tamary Kopřivové.
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Sbírka Otisky spatřila světlo světa v závěru
roku 2007 a vyšla díky přispění Střediska
západočeských spisovatelů ve vydavatelství
Nava jako druhý svazek Edice Radbuza. Už
po letmém přečtení několika veršů získáváme
jistotu, že v ruce držíme upřímně míněné
životní vyznání zralé autorky, která čtenáře
nemusí vydírat složitou lyrickou transformací
či slovní ekvilibristikou, ale vystačí si s jedno-
duchým, samozřejmě plynoucím básnickým
jazykem a především silou sdělovaného.
Básně stavějí na bohaté životní zkušenosti
a citlivě reflektují témata stárnutí a obecně
plynutí času, stanovení hodnot a jistot v životě
či hledání partnerských východisek. Obdivu-
jeme přitom autorčin smysl pro vykreslení de-
tailů i schopnost zachytit v několika málo slo-
vech pomíjivou krásu okamžiku. 

Knížku členěnou jinak do pěti oddílů může-
me pomyslně rozdělit do dvou celků. Básně
první poloviny mají podobu lyrických zasta-
vení v labyrintu života. Lidský životaběh zde
často nachází přirozenou paralelu v plynutí
přírody a konkrétní životní situace souznějí
s náladou ročních období. Časté je užívání
kontrastů v různých smyslových rovinách, bo-
hatá a účelně volená výrazová synonymie
i rozverná metaforika a hra se slovy a jejich
významy („Hraju si s časem / na honěnou /
na slepou bábu / schovávanou“). Druhá část
sbírky pak nově přináší téma zakotvenosti
člověka v krajině. Ať už se jedná o verše osla-
vující romantiku plzeňských zákoutí či smělé
apostrofy oblíbených míst na Šumavě, po-
každé nacházíme důvěrný, až intimní vztah
k danému místu spojený ještě s osobním vy-
znáním. Obrazový doprovod s jemnými, lehce
zasněnými ilustracemi Jany Vackové pak jen
umocňuje celkovou atmosféru knihy.

Není těžké odhalit motivaci, která autorku
vedla k tomu, aby pojmenovala svou básnickou
sbírku právě: Otisky. Každá báseň reprezentuje
jedno zastavení v životě, důležitý moment, který
je třeba vrýt do paměti, otisknout jeho atmosfé-
ru tak, abychom se k němu ve vzpomínkách
mohli vracet. Explicitně je vše vyjádřeno v jedné
ze závěrečných básní sbírky s incipitem „Bez
tebe a přece s tebou: Ukládám do paměti /

vůně a otisky / tohoto listopadového podzimu.“
Dodejme už jen, že Tamaře Kopřivové její bás-
nický opus vyšel. Podařilo se jí současný chao-
tický a velmi netradiční svět uchopit tradičními
prostředky a napsat kultivovanou sbírku vyzrálé
poezie, která čtenáře sice nepřekvapí, ale o to
více potěší a zahřeje.

Martin Šíp

Výzva k sebereflexi

Jitka Prokšová, absolventka Matematicko-
fyzikální fakulty UK působící jako odborná asis-
tentka na Západočeské univerzitě v Plzni, kte-
rá v minulosti publikovala zatím jen v odbor-
ných časopisech, sbornících a skriptech, de-
butovala jako prozaička novelou Zbytky iluzí.
Její literární prvotinu vydalo plzeňské naklada-
telství NAVA v roce 2008. Zmiňuje-li se Plž
o knížce bezmála po dvou letech od jejího
vydání, není to proto, že by ji považoval oproti
jiným za méně významnou, ba právě naopak:
zmiňuje-li se o ní ještě i po tak dlouhé době, už
jenom to svědčí o tom, že publikace není žád-
nou efemeritou. Koneckonců i vydavatel mu-
sel věřit v její kvalitu, když se bez mrknutí oka
rozhodl pro její vydání na komerční bázi.

Autorka díky četným retrospektivám poutavě
přibližuje osudy devíti spolužáků, kteří spolu
strávili pět let studentského života na jedné
z pražských fakult. Nyní se tři ženy a šest mužů
již jako čtyřicátníci scházejí na chalupě, kam je
na víkend pozval jeden z nich. Osamocený sta-
tek v Novohradských horách by byl možná do-
cela idylickým místem k setkání, kdyby nezačal
padat sníh. Kalamita, která skupinu odřízne od
okolního světa, nelemuje sice postupné odcho-
dy jednotlivých členů překvapivě nesourodého
kolektivu do bezživotí, jak by se snad mohli těšit
ctitelé anglických detektivek, je však vydatnou
rozbuškou pro vyostření mezilidských vztahů.

Pavel Janoušek nedávno v obtýdeníku Tvar
napsal, že recenzovanou knihu „je možno
označit jako dobře napsanou prózu, tedy dílo
vzniklé jak s vědomím dosavadní literární tra-
dice a se znalostí osvědčených témat, postupů
a forem, tak i s ohledem na čtenáře a jeho
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předpokládaná očekávání. Autorovou výhodou
je, že umí tato očekávání nejenom odhadnout,
ale také dobře saturovat. Nabízí proto čtenáři
atraktivní koktejl několika jímavých ,story‘ a to
prostřednictvím vyprávění, které má nápad,
tempo i potřebný vypravěčský spád.“ Mohla to
být nadmíru trefná a výstižná slova o novele Jit-
ky Prokšové, kdyby Janoušek nepsal o úplně
jiné knize jiného autora. Prokšové se totiž sku-
tečně daří velice živě vyprávět, vzpomínky orga-
nicky začleňuje do děje, dráždivost textu posi-
lují nedořečené či nevyřčené myšlenky zvýraz-
něné kurzívou. Jednotlivé postavy jsou zřetelně
odstíněné, některé až překvapivě jadrně: nad
triviálním Oldřichem si uvědomujeme pozapo-
mínanou pravdu, že vysokoškolské vzdělání
nezaručuje lidskou kultivovanost. Snad jen po-
výšenec a pokušitel Robin je vylíčen poněkud
černobíle. Soucítění si vynucuje především
Kristýna ocitající se v mezní životní situaci.

Kladem prózy je bezpochyby otevřenost
a upřímnost autorky při zpřítomňování citové
oblasti jejích hrdinů a hlavně hrdinek. A něk-
teré pasáže knížky by si jistě se zájmem
pročetl i Vátsjájana Mnich. Osobní příběhy se
vesměs neuzavírají příliš radostně. Jejich
nositelé, jsou-li toho schopni, se však ohlížejí
za svými osudy se zdravou sebereflexí. A není
důvodu, proč by s nimi podobně očistný pro-
ces nemohl prožít i čtenář.

Vladimír Gardavský

Zpětné zrcátko

Tip na knihu Marie Malé

Téměř celý loňský rok vycházelo v Sušic-
kých novinách čtení na pokračování, nazvané
Putování starou Šumavou, od paní Marie Ma-
lé ze Sušice. Je to skutečné putování dnes již
zaniklou krajinou Šumavy, doplněné dobový-
mi i současnými fotografiemi. A protože z pů-
vabného povídání nyní vznikla kniha Šumava
– putování časem (Typos Klatovy, 2009),
pokusím se ji čtenářům přiblížit.

Krajina domova – krajina Šumavy se zde

promítá nejen v osobních zážitcích z dětství,
mládí i dospělosti autorky, ale prostřednictvím
nevšedních vzpomínek se dostáváme do je-
jích téměř zapomenutých míst. Setkáváme se
s konkrétními lidskými osudy, houževnatou
povahou zdejších obyvatel, jejich zvyky, tra-
dicemi. pověstmi a písněmi.

Dále jsou zde zachycena místa, která má
autorka obzvláště ráda. Jsou to kupříkladu
Svojše, vesnička jejího dětství, nebo třeba
Zhůří, Hůrka, jezero Laka a mnohé další krás-
né kouty Šumavy. A konečně jsou tu vzpo-
mínky na nejbližší lidi, s nimiž autorka strávila
část svého života. Ať jsou to Vánoce na Je-
lenově či Život naší početné rodiny, zachy-
cení roku na Šumavě, ve všech je obsažena
láska k sourozencům a zejména k mamince.

Každý si v této nevšední knize jistě najde
něco, co ho osloví, neboť jak praví klasik:
„Vzpomínky jsou cesty života, po kterých
jdeme zpátky, bez nich by byla v srdci tesk-
nota a život by byl krátký.“ Věřím, že všem,
kteří mají Šumavu rádi, udělá tahle kniha
radost, protože je psána srdcem.

Ivan Nikl

S kůží na buben

Co napsal Vhrsti, 
mohou číst sorabisti!

Plzeňskému kumštýři výtvarnému, tvůrčím
jménem Vhrsti, se podařilo něco, o čem si
mnozí naší renomovaní literáti nebo kreslíři
nemohou ani nechat zdát: jeho knížka Už se
nebojím tmy byla totiž přeložena a ba i vyšla
v lužických končinách, a to jak v hornolužičti-
ně (Ćmy so hižo njeboju), tak i v dolnolužič-
tině (Juž se njebójm śamnosći). Určitě záhy
vyjde i v nějaké jiné cizině, toto první zahra-
niční vydání si ale zaslouží fůru nadšení.
Nechť je však doprovázeno též malým po-
vzdechem: Lužičtí Srbové bojují o přežití,
o zachování národní existence i národní kul-
tury - kéž by jim v tom svou troškou pomohla
i nadmíru roztomilá knížka páně Vhrsti! (red.)
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Marie Beranová-Zierlová – narozena 1910
v Žilově (zemřela 1989 v Praze). Navštěvovala
školy v Ledcích a v Chotíkově. V roce 1931 
se provdala do Zbůchu. Od mládí se zajímala 
o historii a národopis plzeňského kraje, sbírala
pohádky a lidové písně, sepisovala své vzpomínky
a psala vlastní pohádky, spolupracovala na několika 
rozhlasových relacích (s Marií Ulčovou). Nikdy
nepublikovala, pracovala v domácnosti

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Jiřího Koláře a Aleny Vávrové

Meditativní podobenství Karla Adamuse

Další dopisy J. R. Vilímka Karlu Klostermannovi

Příspěvky do rubriky Mladý Západ

Kruh přátel knižní kultury oznamuje:

Informace o únorových programech v Polanově síni najdete v Listech Ason-klubu,
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